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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه

ه؛ الحمد هلل أحمده حّق حمده وأصلی و أسلم علی نبیه و عبده و علی آله و صحب
 ما بعد:أ

اهلل متعال، عمل به شریعتش و پیروی از پیامبرش را واجب  فرمبوده   

اندیشی و باورهای نادرست به آن راه است. این، راه مستقیمی است که کج

زداید و ببه روح و روان،  ها را میندارد؛ بلکه فروغی است که کوریِ چشم

کس، ایبن راه را  گرداند. هبر ها را زنده میبخشد و دلطراوت و تازگی می

گردد و هرکس، از این راه منحرف شود یبا راه  در پیش بگیرد، رستگار می

 رسد.دیگری برگزیند، به هالکت می
مخالفان این شریعت از روشنایی و نوور یاواب بخون آن بوی ب وره 

لذا بوه اایوه هوا و اصوولی وابسوته شودند کوه کوامس بوی اسوا  و  ؛مانده اند

د و ماورموی صایبانن، مرگ با که آورند یرو هاییسست، و به اندیشه

 .در ب ره جستن از شریعت جاودان بی رغبت ودلسرد شدند

هایی است که در شرح کتاب کتابی که پیش رو دارید، در اصل، درس

برخبی از   د بن عبدالوهاب ارائه داده ببودم؛ اثر امام محم« نواقض االسالم»

چبا  و نشبر آن را ببه    شنهاد یتر شود، پکه نفعش بیشامید ایندوستان به 

لذا برای تحقق این امر، به بررسی و بازنگری مطالب  پبرداختم،    من دادند.

 ای از مطال  را حذف کردم.مطالبی بر آن افزودم و پاره
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 شوورارایوون کتوواا، یوواوی اصووولی اسووت کووه اایووه و اسووا  دیوون، بووه

 و هاجن سوی به را ااامبرانن اصول، این تباان برای متعال هللا آید؛می

نوازل نرووده و موردا را  1دینن را در قالو  دو ویوی و فرستاده هاانسان

بووا زبووان و شرشووار بووه براووایی دیوون و شووریعتن  و  2دو دسووته گرداناووده

 :فرمایدهللا متعال، می دستور داده است.

﴿      ﴾ :[65]ذاریات 

هنا اا نهانا ان ای اآن  دم آن م انع ان ا   نا   و         جن   ها وو انسان

 پ ستش نماآه 

 یعنووی»: اسووت گفتووه آیووه ایوون تفسووار در عن روواهللارضووی عبووا ابوون

 3.«کنند اقرار من بندگی به ناخواسته یا خواسته

ای از دنیبا و آخبرت   در دوران ما بسیاری از کسبانی کبه هبیه بهبره    

هبای فکبری و عقیبدتی را    اختاند تا این اصبول و زیرسب  ندارند، کوشیده

های گوناگون از میبان ببرنبد؛ در   افکنی و روشبا شبهه ا مخفیانه،آشکارا ی

رونبد و  سان امواج پرتالطم از فبراز یکبدیگر بباال مبی    ها، بهفتنه ،این میان

کشند، جز بسیاری از کسانی که نام و رسم علم و دانش را با خود یدک می

رونبد.  اندیشند و از بیان حقیقت طفره مبی به خود و سالمت خویشتن نمی

                                           
 ایون یدربواره. اسوت ااامبران رهنرودهای و ال ی هایمنظور از دو ویی، نزول کتاا  -1

ناز نوعی ویوی  صااامبر  سنت کهنچنا شود؛می تسوب که است ویای کریم، قرآن امت،
 [مترجم. ]باشداست. لذا منظور از دو ویی، کتاا و سنت می

 اوان در را سرکشوی و انکوار راه کوه گروهوی و اذیرنودگروهی کوه دعووب یوا را موی  -2

 [مترجم. ]گارندمی

 .است کرده روایت را این خود، تفسار در طبری جریرابن  -3
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خاطر حفظ خود و منباف  خبویش راه   بهها، در این شرایط دشوار که خیلی

شبوند کبه ببه سبالمت راه     اند، کسانی هبم یافبت مبی   خطر را برگزیدهبی

خاطر وجبود  راستی بهاندیشند، نه به سالمت خود و مناف  خویش؛ و بهمی

 شود.که دین و آیین، یاری و حفاظت میای است چنین عالمان برگزیده
 کسوی لوذا مانود؛، برتر است و از هر آسابی مصون میال یشریعت 

قرار دهود، هللا  ال ی آیان یفظ و دین خدمت در را خود مقاا و ثروب که

بووراین نهووه  را دیوونن و کنوودمتعووال، جایهوواه و موووقعاتن را یفووظ مووی

 دهود، قورار ثوروتن و قودرب خدمت در را دینن که کسی ولی دارد؛می

 شوخ،، ایون برای هم دینی و بردقدرب و ثروتن را از ماان می هللا

 کووه باشوودمووی صااووامبر سووخن مف وووا و مقتضووا ایوون،. گووذاردنرووی بوواقی

شوریعت هللا را اوا  بودار »یعنوی:  1«.ََيَْفظْظ َِِاللَّظ َِِاْحَفظ ِ »: است فرموده

د »: انوودگفتووه کووه گونووههرووان«. تووا هللا تووو را یفووظ کنوود و  هوور کسووی آن َدر 

 و درخووور يهوور عر،ووی، اااموود و نتا ووهزیوورا «. عاقبووت کووار کووه کشووت

 .دارد دنبال به را اششایسته

دهبد و او ببرای مبا کبافی، و بهتبرین      و اهلل متعال است که توفیق می

 کارساز است.

 

3/2/1223 

 ریاض

                                           
(، صوووحال الترموووذی از آلبوووانی 7597.ک: صوووحال ال وووام   ؛ رعبوووا روایوووت ابووون  -1

، ایوون یوودی  را صووحال دانسووته 9233: ش الرصووابال، ةمشووکا در وی، ؛342: ش هللا،ریرووه

 [مترجم. ]213-213: ح ،ةاست.و السن





 شرح نواقض اسالم

لرحیم؛ بدان که نواقض بسم اهلل الرحمن ا»: گویدهللا مینویسنده ریره
 «.اسالم، ده مورد است

در  صااامبر کردعرلمطابا  و کریم قرآن از اارویمؤلف، به

نهاری و کارهای دیهر،  کتابن را با بسااری از موارد از جر،ه نامه

 که آمده روایتی در. است کرده آغاز «الریامبسم هللا الریرن»

 گفتنی. باشد «هللابسم»با  دستور داده است که آغاز هر کاری صااامبر

 از نقلخود به "جام "در  "خطا " ندارد؛ ثبوتی روایت، این: است

به  ابوهریره از ابوس،ره از زهری از اوزاعی از اسراعال بن مبشر

ِببسمِفي ِيبدأِالِبالِذيِأمرِ ِلِ كِ »صورب مرفوع روایت کرده است: 
ِِالرحيمِالرمحنِاهلل ر م ری که بدون بسم هر کا». یعنی: «أقطعفَظه َو

 .«(رسدنری نتا ه به و  است بُریده شود، آغاز الریام الریرنهللا

 این صحال اند؛دانسته 2است و یفاظ، آن را مع،ّل 1این، خبر منک ری

« الریامالریرنهللابسم»و بدون لفظ  1یت، مرسلروا این که است

                                           
 بوا اشراوی ،«شوا » روایوت ماننودَ  که شودمنک ر در اصطسح یدی  به خبری گفته می  -1

 راوی اگر چنانهم شود؛نری اذیرفته روایتی چنان و باشد کرده لفتمخا( معتبر  ثقه راویان
ایتن با راویان ثقه، مخالفت نکند، باز هم روایتن رو در هرچند نباشد، ضبط و عدل دارای

 کنود، روایوت تن واییمنکر و غار قابل قبول است. لذا اگور راوی عوادل، ضوابط و یوافظ، بوه
. رود کواربوه آن بورای لغوت ایون اگرچوه ناسوت؛ کورمن روایوتن، و شوودمی اذیرفته روایتن
، با این تفواوب کوه عوسوه بور است «شا » خبر مانند مخالفت، در منکر، خبر کهاین خسصه

 مخالفت، دارای ضعف است. ]مترجم[
 یمع،ّل، یدیثی اسوت کوه در ظواهر، هوار ایورادی نودارد، ولوی در یقاقوت، ع،وت قادیوه  -2

 قورار سوند در گواه ع،وت، ایون. کنودکه در صحتن خ،ل ای اد می یعنی ع،تی دارد؛ ایاوشاده
 تووانمده است، میآر این زمانه به نهارش درد که هاییکتاا ب ترین از. متن در وگاه دارد
 ناز یاتمعبداریرن بن ابی .کرد اشاره بخاری، استاد مدینی، بن ع،ی اثر ،«الع،ل» کتاا به

 [مترجم. ]دارد ناا هران به کتابی
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مبشر وهم راوی،  ل بهمع،ّ  و است منک ر ناز روایت این البته که باشدمی

 گروهی. است کرده روایت «...هللابسم»که آن را با لفظ  بن اسراعال

 محرد اسحاق، بن شعا  مصع ، بن خارجه بقاه، مس،م، بن ولاد چون

ان و عبدالقدو  و دیهران، این روایت را از عرر بن معافی کثار، بن

َْمدِ ِف ي ِ ِيظ ْبَدأِ ِالِبَالِ ِذ يِأَْمرِ ِك لِ »: انداوزاعی با این الفاظ نقل کرده ِِب 
هر کار م ری که آغازش با یرد و ستاین هللا نباشد، »یعنی: «. ...اللَّ ِ 

دچار  اند، کر کرده «هللابسم»کسانی که آن را با لفظ «. استناق، 

 نراند ناگفته.... و ساوطی عراقی، زی،عی، مانند اند؛وهم و اشتباه شده

ین روایت را یسن ا و نروده تساهل ه،باراین در متأخرین، از برخی که

 اند.دانسته

 در «...هللابسم» با کارها آغاز به امر که اس به این نتا ه می رسام

 شده، ثابت بارهدر این صااامبر از چهآن و ندارد ثبوتی مذکور، روایت

 هللابسم» با را کارها سایر و هایننامه بزرگوار آن که است این

 عبدهللا از مس،م و بخاری که گونههران. کردمی ازآغ «الریامالریرن

 به اشدر نامه صااامبر که اندنقل کرده ابوسفاان از عبا  بن

 چنان نوشت:  "هرقل"

 بزرگَ هرقل، به هللا یفرستاده محرد، از. الریامالریرنبسم هللا»

 .«...روا

 معنی کلمه نواقض:

 نابودکننده و دهکننو ناقض یعنی نقض نواقض، جمع ناقض است؛

 .گرداندمی خراا یا نابود را آن شود، عارض چازی بر وقتی که

 :فرمایدمی هللاهرچنان که 

                                                                                           
 مرسل، روایتی است که راوی صحابی، در سندش  کر نشده باشد. ]مترجم[  -1
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﴿        ﴾ :[22]نحل 

اش اا پس از ناای ن های ناای هاانه  دن زنی ن اشی  اع نخ

  .ا احکم، ااز ای

 .برد، از ماان میاستیعنی هرچه رشته 

 که چازهایی یعنی ،«وضو نواقض»: شودبه عنوان مثال: گفته می 

 که شودبه اعرالی گفته می ناز نواقض اسساو  .کندمی باطل را وضو

 کند،می و نابود را خراا نرا ان اا دهد، اسسم آن مس،رانی، وقتی

 .دشومی بارون اسسا، یدایره از یعنی
 

 اهتمام علما به بیان حکم مرتد )برگشته از دین(

مؤلف در این کتاا، ده مورد از نواقض اسسا را برشررده است؛  

 در ع،را که گونههران. هاستناگفته نراند که نواقض اسسا بان از این

و یکم مرتد، انواع گوناگونی  (برگشتن از دین ارتداد  یمسأله یزمانه

 جان آن، سب  به که اندکرده  کر را اسسا یدایره وج مس،ران ازاز خر

ترین رایج و ترینم م هللاریره مؤلف لذا. شودمی یسل مرتد، مال و

 نواقض اسسا را که مورد اتفاق ع،راست،  کر کرده است.

 را فقه هایکتاا بخشی ازع،رای ینفی، مالکی، ینب،ی و شافعی، 

گوناگون  هایصوربآن در د و به باان ایکاا مرتد اختصاص داده ان

مس،ران  کفر و انواع اعتقادی، گفتاری و کرداری آن که باع  خروج

 تفصال برای توانادکه می ،اند کر کرده شودمی اسسا یاز دایره

 این در که هاییکتاا ترینمفصل. کناد مراجعه هاکتاا این به تر،بان

و  اندنوشته ینفی ،رایع که است هاییکتاا درآمده، نهارشهب زمانه

. اندداده توضال و برشررده را کفر گوناگون هایانواع و صورب

 که بود این گرجاست که باید بدانام وقتی دالیل موجود، نشاناین

؛ ناست عرل آن دانستن یسل اش،الزمه است، اسسا ناقض عرل،فسن

اند، کافر ه هرکس، این عرل کفرآماز را یسل بدک ناست گونهیعنی این

نداند، کافر ناست؛ زیرا وقتی عر،ی ناقض  ناست و هرکس، یسل
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زنا، لذا  .شودمی کافر دهد، ان اا را آن کسی، کهاسسا بود، هران

ناست.  دزدی و قتل نایا و امثال آن جزو نواقض اسسا خواری،شراا

د، از دو یال خارج ناست: شومرتک  عرل یرامی میکه چون کسی 

 رغمل بودن چنان اعرالی معتقد باشد، کافر است و اگر بهاگر به یس

 یراا اعرال مرتک  ولی داند،نری یسل کارهای یراا را کهاین

 کفر یراا، کارهای دانستن یسل دیهر عبارب به. ناست کافر شود،می

ا ناز کفر اسس نواقض ارتکاا. نشود کارها این مرتک  گرچه است؛

ین نواقض معتقد نباشد. لذا ارتکاا گناهان است؛ گرچه به یسل بودن ا

کباره، جزو نواقض اسسا ناست و یسل دانستن کارهای یراا، نقض 

البته این هم مقاّد به عدا ج ل و اتراا ی ت  .شوداسسا محسوا می

 ناست. بررسی آنم ال  ،جااست که این

 [شرک در عبادت اهلل] ناقض اول:
 :فرمایدهللا متعال، می

﴿            ﴾ :[33]نساء  

دا ز  و جز ش ک اا همانا اهلل اآ  اا اع اع او ش ک وازن ، نمی

 اخش .ا ای ه  اع اخواه  ای

 :فرمایدو می

﴿              

  ﴾ :[12]مائده 

ااستی ه  اس اع اهلل ش ک واز ، اهلل ااشت اا ا  او ح ام اع

 نمو ه و جاآگاهش  وزخ است و ستمکااان هیچ آاوای ن اان .

 کسی مانند باشد؛از آن جر،ه،  بل  قربانی کردن( برای غار هللا می

 .[کندمی قربانی قبر، یا جن ایبر که
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 الوهات، و ربوبات در را چازی یا کسی که معناست شرک، بدین

 در شرک از بان الوهات، در شرک غالبا   که سازندمی هللا شریک

 .است ربوبات

ترین معصات و نافرمانی از هللا متعال است و شرک، بزرگ

 روشنیتعال، بهدر ماان نواقض اسسا دارد. هللا م را جرا ترینبان

 کهاین مهر بخشد،نری مشرکی هار برای را شرک گناه که فرموده باان

 گناهان یکفاره ناک، اعرال از برخی است مش ور کهچنان. نراید توبه

 تن ا و ندارد؛ ایکفاره هار شرک، گناه ولی شود،می محسوا بزرگ

 از مشرک، که است این گردد،گناه می این بخشن باع  که عام،ی

 :فرمایدمی متعال هللا رواین از. کند توبه خود شرک

﴿            ﴾ :[33]نساء  

دا ز  و جز ش ک اا همانا اهلل اآ  اا اع اع او ش ک وازن ، نمی

 اخش .ا ای ه  اع اخواه  ای

 :فرمایدمی ساار بزرگی است. هللاشرک، ظ،م و گناَه ب

﴿          

 ﴾ :[32]انعام 

ااهیت، از دنِ اسانی است اع اآمان دوا ن  و اآمانشان اا اع 

 ان .آامتعش ک نیاایخته ؛ دنان، ه اآت

یرد، بخاری و مس،م از س،اران از ابراهام از ع،قره از عبدهللا ا

 -«انعاا» یسوره 32 یآیه یعنی - آیه این وقتی که اندروایت کرده

 رو، دشوار بود. از اینصااامبر اصحاا برای آیه این مف وا شد، نازل

فرمود:  صهللاکند؟ رسولنری ستم خویشتن، بر ما، از کسی چه: گفتند
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 به لقران سخن مانند مف ومن ب،که ناست؛ اندارید،می شرا که هگونآن»

          ﴾1﴿ :اوست فرزند

اماا ایرد و بخاری و مس،م از منصور از ابووائل از عررو بن 

ََِِّسأَْلتِ »: اندشریبال از عبدهللا روایت کرده ِأَْعَظمِ ِالذَّْنبِ ِيِ َأِِصالنَّب 
اِل لَّ ِ ََِتَْعلََِِأنِِْقَالَِِاللَّ ِ ِع ْندَِ یعنی: «. َلَعظ يمِ َِذل  َِِإ نَِِّ:قظ ْلتِ ِ،َخَلَق ََِِوه وَِِن دًّ

 گناه ترینارسادا: بزرگ صااامبر از: گویدمی عبدهللا بن مسعود

کسی یا چازی را با هللا، شریک قرار  کهاین»: فرمود چاست؟ هللا نزد

: گفتم: گویدمی عبدهللا. «است آفریده را تو هللا، کهی، یال آنده

 .است بزرگی گناهَ  این، که راستیبه

برابر شرک، نباشد در یالاکه   ظ،م بدترین و گناه ترینچرا بزرگ

عابی بزرگ و شرک، هستی؟  با خالا است دانستن مخ،وقو هرسان 

 است؛ دانسته دور و ااک آن از را خود متعال، هللا که باشدنکوهاده می

 و کاستی و برخاسته او با مخالفت به ورزد، شرک هللا به هرکس لذا

 از متعال، هللا زیرا ناست؛ او یشایسته که داده نسبت هللا به را عابی

خود از یال و روز ، هللا. است منّزه و ااک نقصی، و عا  هر

 گویند،میمشرکان و سخنانی که روز قاامت به معبودان باطل خوین 

 :است فرموده و داده خبر

﴿             

   ﴾ :[23-21]شعراء 

اهه ، )اع اع و ان و  ا  وزخ  ا حالى اع اا هم اشاج ه اى

اع اهلل اع اا  ا گم اهى دشکااى  گوآه : سوگه خوآش( اى

  انستیم.چون شما اا اا پ وا گاا جاانیان ا اا  اى ،او آم

                                           
 بزرگوی سوتم شورک، گروانای اسر عزیزا! به هللا شرک نوورز؛ بوی»؛ یعنی: 12لقران:   -1

 .«است
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 :فرمایدمی هللا که گونهب شت بر مشرک، یراا است؛ هران

﴿             

   ﴾ :[12]مائده 

ااستی ه  اس اع اهلل ش ک واز ، اهلل ااشت اا ا  او ح ام اع

 نمو ه و جاآگاهش  وزخ است و ستمکااان هیچ آاوای ن اان .

 :گرددمی تباه مشرک، اعرال یهره

﴿       ﴾ :[33]انعام 

 شو ..ش ک اوازن ، ا مالشان نااو  ایو اگ  

 :فرمایدمی چنانهم

﴿   ﴾ :[56]زمر 

 شو طوا قطع  ملت نااو  و ن اه ایاگ  ش ک اوازی، اع

ی یعنی همهآیه شامل همه اعمال انسان می باشد، بعمل که در این 

 ی اعمالهمه نمی تواند، کبرو چیزی جز شرک ا .شودتباه می اعمال صالح

 کند.را نابود 

باشد؛ جز در مواردی که شریعت، مستثنا جان و مال مشرک، حالل می

 :فرمایدمی هللا 1پیمان.کرده است، مانند کافرِ ذمی و هم

                                           
 قبوال در و کنودموی زنودگی اسوسمی یکوموت ق،ررو در که شود می، به کافری گفته می  -1

 از خوارج که است کافری ااران،هم. است برخوردار دیش رون یقوق از دارد، که وظایفی
اسوت، و در جنون ناسوت.  ااروانهوم مسو،رانان، بوا و کنودموی زندگی اسسمی یکومت ق،رروَ 

 ]مترجم[
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﴿       

  ﴾ :[2]توبه 

اساا  اش اان اا ه  جا اع آامتی ، اکشی  و دنان اا اعپس 

گاهی اع امیهشان اگی آ  و احاص ه نماآی  و  ا ه  امی 

 اهشیهی .

 

 شرک به اهلل، بر دو نوع است:

 شرک اکبر -0

 شرک اصغر -1
 و کندمی بارون اسسا ینوع اول، یعنی شرک اکبر، انسان را از دایره

 در و نکند توبه خود شرک از اگر باشد، شرکی چنان دارای که کسی

 شرک. ماند خواهد دوزخ آتن در جاوید و هراشه برارد، شرک یالَ 

 خالا غار برای را هاعبادب انواع از یکی انسان که است این اکبر،

رهللا، برای قبرها و اولاا و غا برای کردن قربانی مانند دهد؛ ان اا

 را کار این که کندنری فرقی شااطان؛ و هاناک هللا، یا برای جنبندگان 

 که هاآن خوفَ  و تر  از یا دهد ان اا آنان به عسقه و رغبت روی از

 این در که مردا از بسااری مانند! برسانند او به زیانی یا آسا  مبادا

عت در مواردی که فقط از هللا منف ج،  یا ضرر دف  برای دوران،

 صالحان، قبور کنار و بندنداخته است، به غاَر او اماد میمتعال س

 ! کنندمی قربانی

 :فرمایدمی هللا
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﴿          

              

       ﴾ :[13]یونس 

اسانه  پ سته  اع نع زآانی اع دنان ایو جز اهلل چیزهاآی اا ای

اگو: «. اآهاا شفیعان اا نز  اهلل هسته »گوآه : و نع سو ی؛ و ای

سازآ  اع او اه ایدآا اع گمان خو  اهلل اا )از وجو  شفیعانی( دگ

ها و زای  س اغ  ن اا ؟! اهلل از ش ای اع اع او  ا دسمان

 وازن ، پاک و ا ن  است.ای

 متعال، هللا که گونهشرک، برابر دانستن مخ،وق با خالا است؛ هران

 :است فرموده و داده خبر یکدیهر با دوزخ در مشرکان یمشاجره از

﴿             

   ﴾ :[23-21]شعراء 

اهه ، )اع اع و ان و  ا  وزخ  ا حالى اع اا هم اشاج ه اى

گوآه : سوگه  اع اهلل اع اا  ا گم اهى دشکااى خوآش( اى

  انستیم.ن ا اا  اىچون شما اا اا پ وا گاا جاانیا ،او آم

لذا شرک، برابر دانستن مخ،وق با خالا در تعظام و محبتی است 

 . است بندگی یمایهکه روح عبادب و درون

 
 شرک اکبر بر چهار نوع است:

 اول: شرک در دعا
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بخواند؛ فرقی  شرک در دعا، این است که غار هللا را ماننَد هللا

 لذا. عبادب دعای یا باشد (درخواست  مسألت دعای دعا، که کندنری

بخواند، به هللا شرک ورزیده است.  هللا مانند را مخ،وقی که هرکس

 :فرمایدمی شرک نوع این یهللا متعال درباره

﴿             

   ﴾ :[56]عنکبوت 

خالصانع و اهلل اا شون ، پس ههگاای اع سواا اشتی ای

اسان  ها اا اع خشکی )ایو چون دنخوانه  ای اخلصانع اع   ا

 وازن ههگام است اع ش ک ای ه ، دنو( نجا  ای

کسی که منظورش از دعا، کس  منفعت یا دف  ضرر باشد، 

ت. و کسی که قصدش خضوع و ین، دعای درخواست  مسألت( اسادع

 باشد، دعاین، دعای عبادب است. فروتنی یا خاکساری در برابر هللا

در هر دو نوع دعا، چه دعای عبادب و چه دعای درخواست، جایز 

 ناست که توجه دعاکننده، به سوی غارهللا باشد. 

رترین اعرالی است که ب و هاعبادب تریندعا، یکی از بزرگ

 هللا که گونههران. باشدمی هللا به زدیکین و تقرا یمایه

 :فرمایدمی

﴿           ﴾ 
 [131]بقره:

 نز آکم ا  اع( )ا انه  اپ سه ، ا  ی ااااه نو از اه گانم چون و

 اهم.ای اجاات خوان ،ای ا ا اع گاها ان اا اهه ه  ا  اخواست و

به بندگانن دستور داده است که او را بخوانند و درخواست  چنانهم

 خود را نزَد او ببرند:
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﴿          

    ﴾ِ:[56]غافر  

و پ وا گاانان م او : ا ا اخوانی  نا   ای شما اا اپذآ م. 

اهه ، اع زو ی خواا شک دنان اع از   ا   ا  س اشی ایای

 و س امکه ه واا   وزخ خواهه  ش .

ْا « سنن»اماا ایرد و صایبان   از نعران بن بشار از  ر از یُس 

دعا، »یعنی: «. عبادةالِوَِهِ ِعاءِ لدِ ا»فرمود:  صااامبر که اندروایت کرده

 و سپس این آیه را خواند:«. هران عبادب است

﴿        ﴾ِ:[56]غافر 

شک دنان اع از ...ا ا اخوانی  نا   ای شما اا اپذآ م. ای

 اهه ....  ا   ا  س اشی ای

 یچازی بخواهد که فقط در گسترههللا غاراز  هرکس، رواز این

 را مخ،وق که کسی دیهر عبارب به باشد؛می مشرک است، هللا قدرب

 است، ساخته متعال هللا از فقط که خواهدمی چازی او از و خواندمی

 :فرمایدمی هللا که گونههران است؛ مشرک

﴿             

      ﴾ :[111]مؤمنون 

ا   هیچ  لیل و ا هانیاع و ه اس، اع و   آگ ی اا اهلل اخوان ، 

جز اآ  نیست اع حسااش نز  پ وا گاا  ن اا  دنحقانیت 

 شون .گمان اام ان استگاا نمیاوست. ای
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 شرک اراده و قصد(رک نیت )دوم: ش
 عر،ی از انسان یقصد و اراده این نوع شرک، شرکی است که اصلَ 

 غارهللا برای را اعرالن ییعنی هره باشد؛می غارهللا دهد،می ان اا که

 :فرمایدمی شرک نوع این یهللا متعال درباره .دهدمی ان اا

﴿             

              

     ﴾ :[11-12]هود 

ی نیا و زآوا و زآهتش هسته ، نتیجعاسانی اع خواهان زن گی  

 هیم و  ا دن هیچ طوا ااال  ا  نیا اع دنان ایا مالشان اا اع

ای جز ام و ااستی نخواهه   آ . چهی  اسانی  ا دخ   اا ه

او  و جا ا  اا  ایدنش ن اان  و  ستاوا هاآشان  ا دن

 شو .ا مالشان نااو  ای

 اعرال شدن نابود عامل ترینلذا قرآن کریم، شرک و کفر را اساسی

 تن ا هرکس رواین از. است برشررده انسان کارهای رفتن برباد و

 رساندمی اشاو را در دناا به خواسته هللا باشد، دناا عرل، از هدفن

 برباد هللا نزد عر،ن ولی دهد؛به او می خواهد،می دناا از چهآن و

 .ودشد و در آخرب چازی جز آتن نصابن نریرومی

  قصد یا نات در بد هایی از ناتناگفته نراند که ورود یا وجود برخ 

 انسان که آیدمی شراربه اصغر شرک جزو اعرالن، از ایبنده در ااره

 گاه و کاهدمی او ااداش و اجر از البته کند؛نری اخراج اسسا، از را

 بارون اسسا یدایره از را او کهآنبی گرداند،یم تباه ک،یبه را او عرل

 .نراید

 

 سوم: شرک اطاعت
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شرک اطاعت، به معنای برابر دانستن غارهللا با هللا در تشری  و یکم 

 یکردن است. تشری   یکم کردن( یقی است که هللا متعال، آن را ویژه

 :فرمایدمی که گونههران است؛ داده قرار خود

﴿   ﴾ :[32]یوسف 

 ع و م اان واآی( نهاا از دن اهلل است.حکم ا  ن )نش آ

 :فرمایدمی شرک، نوع این ایهللا متعال، درباره

﴿                 ﴾ 
 [21]شوری:

ان  اع اهلل دآا اع و انی  اان  اع ا ای دنان  آ  و دآیهی ساختع

 ا ه است؟اع دن م اان ن 

مثس  یکی از  -لذا هرکس معتقد باشد یا ادعا کند که کسی جز هللا 

 باشد،می متعال هللا ییا تشری  دارد، در یقی که ویژه -ع،را یا یکاا

. است ورزیده کفر شده، نازل هللا سوی از چهآن به و آورده شرک او به

 :فرمایدمی هللا

﴿          

              

 ﴾ :[21]توبه 

اهل اتاب،  انشمه ان و ااه انشان و اسیح پس  ا آم اا اع 

اع نهاا  ستوا  اشته  آگانع اع خ اآی گ مته ؛ حال دنجای اهلل، 

اع و  ا حق اا   ا   نماآه  اع هیچ اع و  ا حقی جز او وجو  

 وازن ، پاک و اهزه است.چع اع او ش ک این اا . اهلل از دن

، دیهران و طبرانی و جریرمذی، ابندر معنا و تفسار این آیه، تر

اعان از مصع  بن سعد از عدی از عبدالسسا بن یرا از غطاف بن 
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 نزد: گویدمی( یاتم بن عدی  وی که اندروایت کرده بن یاتم

 ها،آن»: فرمود خواند؛و دیدا که این آیه را میا آمد صااامبر

 برایشان هااین هرچه ب،که کردند؛نری عبادب را راهبانشان و دانشرندان

 که چهآن و داشتندانمی یسل را آن ناز هادادند، آنمی قرار یسل

 .«کردندمی ق،رداد یراا را آن هم ایشان گفتند،می یراا ع،رایشان

 اند؛رقطنی و برخی دیهر از یفاظ، ضعاف دانستهااین یدی  را د

گفته است: در روایت یدی ، معروف  "غطاف" یدرباره ترمذی

 ناست.

 این یجریر در تفسارش از طریا ابوالبختری از یذیفه دربارهابن

 ب،که ارستادند؛نری را راهبانشان و ع،را آنان،»: است کرده روایت آیه

 .«کردندمی اطاعت هاآن از معاصی یزمانه در

 را راهبانشان و دانشرندان ها،آن»و از هران طریا، روایت است: 

 هادادند، آنبرایشان یسل قرار می ع،را هرچه ب،که کردند؛نری عبادب

 آن هم ایشان گفتند،یراا می ع،را چهآن و داشتندانمی یسل را آن ناز

 .«کردندمی ق،رداد یراا را

ناگفته نراند که شنادن یدی  یا سراَع ابوالبختری، سعاد بن فاروز 

 از یذیفه ثابت ناست.

 :فرمایدهللا متعال می

﴿              

            

    ﴾  :[12]نساء 

چع ا  نو و پیش ا ن  اع دنایهی اسانی اا اع گمان ایاگ  نمی

 -خواهه  طاغو  ان  و حال اینو نازل ش ه، اآمان دوا ه از

ان  اع طاغو  اع  ستوا آامتعحال دن ،اا  اوا ق اا  هه  -غی اهلل
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 چاا  یخواه  دنان اا اع گم اهی  وااام  شون ؟ شیطان ای

 نماآ .

 طاغوت چیست و به چه کسی گفته می شود؟

کنند، یکم نری ل یاکسانی را که مطابا ایکاا  در این آیه هللا

 خسف بر که شودطاغوب ناماده است؛ یعنی طاغوب به کسی گفته می

. اس طاغوب، کسی است که نرایدمی یکم هللا سوی از شدهنازل ایکااَ 

 طاغوب از که کسی. گرداندیسَل هللا را یراا، و یرامن را یسل می

 رج ناست:ا، ختیال دو از کند،می اطاعت

طاغوب یا افرادی که از آنان اطاعت  که داند، میدر این یالت اول:

 و اند؛کرده مخالفت ااامبران، با و داده تغاار را هللا یکم نراید،می

 یسل را یرامن و یراا را هللا یسلَ  آنان، از اارویبه سانبدین

 بارون اسسا یدایره از را بنده که است کفری یالت، این. داندمی

 .گرداندمی

طاغوب یا کسانی که یسل و یراا را تغاار  از ااروی رغمبه دوم:

اعتقاد دارد و فقط از روی هوا و هو   ال ی یراا و یسل به دهند،می

 از بسااری مانند کند؛، اطاعت میال یاز قوانان مخالف با ایکاا 

 کارهای دیهر و ربا و خواریشراا وقتی که منحرفان و فاسقان

 به و خواریی به شراارانهو  روی زا شود،می آزاد غارشرعی،

 قبول یال، عان در و آورندمی روی رباخواری به ثروب، و مال طر 

 گن کاران عرواَ  مانندَ  ها،این یکمَ  شوند؛می یراا مرتک  که دارند

 بسااری وضعات که طورهران. ناستند خارج اسسا، یدایره از و است

 .است گونهاین امروزی، مس،رانان از

ه عالری که ع،رن، سودی به یالن نداشته است، مرتک  این گا

 و مال از اارویبه و شودنوع شرک، یعنی شرک اطاعت می

 در ثروب، و قدرب یا مقاا و است طر  به یا خوین نفس یخواسته

، از یاکم یا فرمانروا و امثال آنان، ال ی یراا و یسل با مخالفت

هرگاه  گفته است: هللاریره راهتاابن االسسا،شاخ. کنداطاعت می
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را ترک نراید و  صو سنت ااامبر هللاکتاا از خود های، آموختهیعالر

از یکَم یاکری ااروی نراید که یکرن، مخالَف یکَم هللا و ااامبر 

 آخرب و دناا م ازاب سزاوار و آیدمی شراراوست، مرتد و کافر به

 :فرمایدمی متعال، هللا. است

﴿             

            

      ﴾ :[2-1]اعراف 

 است م، ایم، صا . )اآ ( اتاای است اع ا  نو نازل ش هالف، ال

ا  ا ای )ن لیغ( دن نهگی و مشاای ااش  نا اع و ن اآ   ا سیهع

ی په  اؤاهان ااش . ی دن )اع ا  م( هش اا  هی و ااآعوسیلع

پی وی شما نازل ش ه  جانب پ وا گاانان ا از دآانی اع از 

پی وی نکهی . چع  ی  از اوو آااانی غ و از  وستانِ )ااطل(اهی  

 گی آ !ان ک په  ای

 هایلذا اگر عالری، کتک بخورد، شکن ه و زندانی شود و به شاوه

 ااامبرش و هللا شریعت از خود هایآموخته تا باازارند را او گوناگون،

 یکم اگر و کند صبر باید نراید، رها است، واج  اطاعتن که را

 بر لذا. گرددمی ال ید، سزاوار عذاا نرای اطاعت و ابذیرد را غارهللا

 و صبر و کند تحرل را مشقت و رنج هللا، راه در که است واج  او

 ی، دربارهاروردگار قانون و سنت این، زیرا سازد؛ ااشه شکابایی

 :فرمایدمی کهچنان. هاستآن ااروان و ااامبران

﴿             

            

﴾ :[2-1]عنبکوت 
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اآمان »په اان  همی  اع گفته : الف، الم، ایم. دآا ا  م ای
ااستی اسانی شون ؟ اعااآش نمیگ  ن  و دزاها ای« دوا آم

طوا قطع اهلل، اا  اع پیش از دنان او ن ، دزاو آم؛ و اع
]اایان سخن اه . ااستگوآان و  اوغگوآان اا اشخص ای

 1.[االسساشاخ

 

 چهارم: شرک محبت
شرک محبت، این است که کسی، در محبتن با هللا، کسی دیهر را هم 

 او از ترهللا را هراننَد او یا باندوست بدارد؛ یعنی کسی یا چازی جز 

 باان بارهاین در را مشرکان وضعات متعال، هللا. باشد داشته دوست

 :است فرموده و نروده

﴿             

   ﴾ :[112]بقره  

گزآهه  اع دناا اا ضی از ا  م، اع و انی غی  از اهلل ا  ایاع

 اان ؛ ولی اؤاهان، اهلل اا ایشت   وست همانه  اهلل  وست ای

  اان .

 است گفته سخن باط،ی معبودان از آیه، این در متعال هللا که باناممی

بان از او، دوست دارند؛  یتی و هللا یاندازهبه را هاآن مشرکان، که

 ،او از بان یا هللا یاندازهکس یا هرچازی که انسان، بهی هریعن

به هللا، شرک آورده است. به عبارب  در واق دوستن داشته باشد، 

 دهد،دیهر کسی که در محبت هللا، مخ،وقی را هرتای او قرار می

 لذا. داردمی دوست هللا، از بان را مخ،وق این گاه یتی است؛ مشرک

محبت ان، متفاوب است و باط،ش معبودان هب مشرکان محبت مازان

                                           
 .272-29/273م روع الفتاوی،   -1
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مؤمنان به هللا، بان از محبتی است که مشرکان به هللا و معبودان باطل 

 خود دارند.

 صروایت است که ااامبر از انس« صحاحان»و « مسند»در 

ِواَِوَوَلد هِ َِوال د هِ ِم نِِْإ لَْي ِ َِأَحبََِِّأك ونََِِحّتََِِّأَحد ك مِِْيظ ْؤم نِ ِالَِ»فرمود:  لن اس 
مرا از ادر هار کداا از شرا ایران نری آورد تا اینکه »یعنی: «. أمَجع يَِ

 دوست ترا  و دیهر عزیزانن( بانو مادر و فرزندانن و سایر مرد

 از بان را غارهللا که کسی از یدی ، این در که باناممی«.  باشد داشته

 را دوست دارد، نفی ایران شده است؛ اس کسی که غارهللا صااامبر

 دوست دارد، چه وضعی خواهد داشت؟ بان از هللا

یقاقت محبت، این است که انسان عسوه بر محبت به محبوبن، 

 که چهآن از و باشد داشته دوست دارد، دوست محبوبن که را چهآن

بانام که مشرکان، می رواز این .متنفر باشد، از آن متنفر است محبوبن

 -ی که باشند مانند بت، قبر، ضریل و...از هر نوع -معبودان خود را 

ترین اهانتی به معبودانشان، سخت عصبانی و دوست دارند و با کوچک

 خشم هرهاین هم هللا برای یتی که ایگونهبه شوند؛برآشفته می

و برای آنان شاد و خوشحال می شوند باشتر از شادیشان ! گارندنری

قوی غارهللا  که آنان محبتشان بهبرای هللا؛ و هره این ا نشانه این است 

 تر و شدیدتر از محبتشان نسبت به هللا است.

 مخالفت خود، محبوا با دارمقتضای محبت، این است که دوست

 به محبتن مازان از کند،به تناس  مخالفتی که با محبوبن می لذا نکند؛

 :فرمایدمی متعال هللا. شودمی کاسته او

﴿             

  ﴾ [13عمران:]آل 

اگو: اگ  اهلل اا  وست  ااآ ، از ا  پی وی اهی  نا اهلل شما اا 

  وست ا اا  و گهاهانتان اا ا خش .

 انواع محبت و حکم هر کدام:
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 فته است:گ چنان محبت، انواع یدربارههللا ریره القامابن

چ ار نوع محبت وجود دارد که باید تفاوتن را دانست و ماان »

 به گذارد،نری فرق محبت، انواع ماان در که کسی. گذاشت فرق هاآن

 این. باشدمی : محبت هللااول. شودمی دچار رویکج و گرراهی

و برخورداری از اجر  ال ی عذاا از بنده ن اب برای تن اییبه محبت،

ن و ی ود و نصارا ناز، هللا را رکاو ااداش، کافی ناست؛ زیرا مش

 دوست دارند.

ست دارد. این، هران محبتی است که دو هللا که چه: محبت آندوم

ورود بنده به اسسا یا خروجن از دین، به آن بستهی دارد و 

 هاآن در تمحب نوع این که هستند کسانی هللا، نزد بنده ترینمحبوا

 .است ترقوی

 با محبت یزمهال یقاقت در که هللا خاطر: محبت برای هللا و بهسوم

 محبت یعنی دوا، نوع محبت و دارددوست می هللا که است چازهایی

 تحقا هللا، خاطربه و هللا برای محبت با تن ا دارد، دوست هللا که چهآن

 .یابدمی

 هللا با را کسی یا چازی ه،بند که است آمازی: محبت شرکچهارم

؛ لذا هرکس، چازی یا کسی را با هللا دوست بدارد، نه بدارد دوست

 این، و برگزیده هللا جز معبودی کسی، چنان او، برای یا هللا خاطربه

 باطل معبودان به نسبت مشرکان که محبتی یعنی است؛ مشرکان محبتَ 

 1.«دارند خود

 نوع محبت تفاوب»: نویسدمی «الروح» کتاا در چنانهم قامابن

ز کراَل ایران است؛ ا هللا، برای محبت که است این در چ ارا، با سوا

                                           
 .124ص ،1ج القام،ال واا الکافی، ابن  -1
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 اساسی تفاوب یک این،. باشدولی نوع چ ارا محبت، عاَن شرک می

 1.«است آن دانستن به ناگزیر ب،که و محتاج هرکسی، که است

 ست،ا کرده  کر هللاریره مؤلف که اکبر شرک هاییکی از نرونه

ترین بزرگ از یکی قربانی،. باشدمی غارهللا برای قربانی یا  بل

 و ناا صورتیبه عبادب، این که است واج  روهاست؛ از اینعبادب

ان اا شود و از هرگونه شرکی، ااک باشد.  تن ا برای هللا خالصانه

 :فرمایدهللا متعال می

﴿   ﴾ :[2]کوثر 

 ا ای پ وا گاا  نماز اگزاا و )شت ( ق اانی ا .پس 

 :فرمایدو می

﴿         ﴾ 
 [112]انعام:

اگو: همانا نماز و ق اانی و زن گی و ا گم، از دنِ اهلل، پ وا گاا 

 جاانیان است.

 هللا یی کند، این عبادب را که ویژهلذا هرکس برای غارهللا قربان

شرک ورزیده  به هللا است و هداد ان اا غارهللا برای باشد،می متعال

 است و دیهر، جزو مس،رانان ناست.

لذا قربانی کردن برای غارهللا، مثس  برای بت، یا جن، یا قبر، یا 

کعبه یا درخت، یا سنن و امثال آن، شرک و کفر به هللا بزرگ است و 

 مس،رانی، که کندنری فرقی باشد؛این قربانی، یعنی گوشَت آن، یراا می

س ر بریده باشد یا یک ی ودی یا نصرانی. کسی که اان از  را آن

 را عرل این کهقربانی کردن برای غارهللا مس،ران بوده است، هران

 آید؛می شراربه کافر و شودمی خارج اسسا، یدایره از دهد، ان اا

 باشد،می متعال هللا یویژه که را هاترین عبادببزرگ از ییک زیرا

                                           
 .394ص 1ج قام،الروح، ابن  -1
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 اا داده و ماننَد کسی است که برای غارهللا، س ده ان غارهللا برای

 .کندمی

گوناگونی دارد؛ مانند کرک خواستن یا  نرونه هایو  اقسااشرک، 

 قدرب یفریادخواهی از غارهللا در کارها یا مواردی که فقط در گستره

 امثال و درگذشته صالحانَ  یا مردگان از کسی اگر لذا. باشدمی هللا

 و ناازها که کند درخواست هادد بخواهد و از آنم یا کرک آنان،

 ، به هللاکنند برطرف را مشکستن یا نرایند برآورده را هاینخواسته

بحساا می آید  نذر برای غارهللا، شرکهرچنان شرک ورزیده است. 

 شاخ فسن مانندَ  غارهللا، برای اسسمی هایسرزمان در که هاآن است،

 به یقاقت در کنند،می نذر سنن،خت و فسندرفسن یا اار فسن و

 خود گرچه شوند؛می بارون اسسا، یدایره از و ورزندشرک می هللا

 است عر،ی این،. هستند مس،ران که باشند معتقد و بپندارند مس،ران را

 را عرل این که کردندمی ادعا و دادندمی ان اا کثرببه قرین، کفار که

 متعال هللا که گونههران. دهندان اا می هللا به نزدیکی برای

 :فرمایدمی

﴿      ﴾ :[2]زمر 

اع اهیم اگ  ا ای دنگوآه : ( اا دنان اا   ا   و پ ستش نمی)ای

 ی اا ااشه  و( اا اا اع اهلل نز آک اهه .طع)واس

ولی کرک خواستن از مردا در کارها یا مواردی که در توان 

تاراه سخنی بدین ابن االسسا شاخ. شودنری محسوا شرک، هاست،آن

و اما کرک خواستن از مردا در مواردی »مضرون دارد که گفته است: 

کند که این نری فرقی باشد؛می جایز است، زنده هایکه در تواَن انسان

 .«کار، یاری خواستن ناماده شود یا اناه بردن و امثال آن

 نوع دوم: شرک اصغر

به هر عر،ی که در شریعت شرک ناماده شده باشد ولی به مرتبه شرک 

. و گرچه ان اا دادن شودشرک اصغر گفته میباشد،  هاکبر نرساد

 تویاد در ولی گرداند،ینر اخراجرا از اسسا صای  آن  شرک اصغر
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سوی شرک  به ایمقدمه یا زمانه و کندمی ای اد نق، و خ،ل شخ،،

 شرک گناهَ  «الروقعان اعسا» کتابن در هللاریره قاماکبر است. ابن

 بر بنا و است دانسته کباره گناهان از تربزرگ و فراتر را اصغر

 :گن دمی آیه این مف وا در ناز اصغر شرک صحال، دیدگاه

﴿            ﴾ :[33]نساء  

دا ز  و )ه  گهاهی( همانا اهلل اآ  اا اع اع او ش ک وازن ، نمی

 اخش .جز ش ک اا ا ای ه  اع اخواه ، ای

 زیرا این آیه، عاا و فراگار است.

 
 شیده خواهد شد؟آیا شرک اصغر  در آخرت بخ

 مفاهام مقتضای به: شودمی گفته»: گویدمی هللاتاراه ریرهابن

گ، بخشاده نخواهد شد؛ بزر چه و باشد کوچک چه شرکی، هار قرآنی،

 برود، دناا از مس،ران گردد،گرچه کسی که مرتک  شرک اصغر می

 و شد خواهد م ازاب آن، خاطربه و شودنری بخشاده شرکن ولی

 «.خواهد رفتبه ب شت  سران اا،

 یسوره 33 یآیه یدرباره هللاعسمه عبدالریرن سعدی ریره

 این بر دانند،عاا و فراگار می را آیه این که کسانی»: گویدمی «نساء»

 شرک یعنی گن د؛می آیه این مف وا در ناز اصغر شرک که باورند

 گردد، اصغر شرک مرتک  که کسی و شودنری بخشاده اصغر،

 نشود، آمرزیده کسی اگر که است روشن زیرا شد؛ خواهد ابم از

 که را کسی دارند، دیدگاهی چنان که کسانی البته. گرددمی م ازاب

 هراشه که ناستند معتقد و دانندنری کافر شود،مرتک  شرک اصغر می

چنان شخصی، متناس   که باورند این بر هااین. ماند خواهد دوزخ در

 کسانی اما. رودمی ب شت به سران اا و شودیبا شرَک خود، عذاا م

 و دهندنری جای آیه، این در مذکور شرک در را اصغر شرک که

 به بخشد،شرک اصغر را برای هرکه بخواهد می هللا که معتقدند

 :فرمایدمی هللا که اندکرده استدالل «مائده» یسوره 22 یآیه
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﴿          ﴾ :[12]مائده 

ااستی ه  اس اع اهلل ش ک واز ، اهلل ااشت اا ا  او ح ام اع

 نمو ه و جاآگاهش  وزخ است.

ائره اتفاق نظر دارند که شرک اصغر  هرانهونه که :گویندمی هااین

 12 یدر آیه که اس گن دنری -مائده یسوره 12 یآیه -در این آیه 

 :فرمایدمی هللا که جاآن ندارد؛ دخ،ی  ناز «زمر» یسوره

﴿   ﴾ :[56]زمر 

 شو طوا قطع  ملت نااو  و ن اه ایاگ  ش ک اوازی، اع

ی اعمال در این آیه، مفردِ مضاف است و شامل همه« عمل»ی واژه

 کند.ی اعمال انسان را نابود نمیهمه شود و چیزی جز شرک اکبر،می

هایی ها و بدییا ارزیابی، فقط در میان نیکی مقایسهکه با توجه به این

شرک شود؛ زیرا ترند، این دیدگاه، تقویت میاست که از شرک اکبر، پایین

و با وجود شرک اکبر، هیه  قابل مقایسه نیستاکبر با هیه چیزِ دیگری، 

 ]پایان سخن سعدی[ «.ماند، باقی نمیعملی که سودمند باشد
 چگونگی شناخت شرک اصغر:

 دارد دالی،ی و هانشانه دینی، متون و هاشرک اصغر، بنا بر آموزه

ای از ااره در که گونههران کند؛برای ما آسان می را آن شناخت که

یاد « شرک اصغر»متون دینی، از برخی از کارهای یراا، به عنوان 

 بن محرود از عررو از هاد بن یزید از «مسند» در کهشده است. چنان

َِعَلْيك مَِِْأَخافِ َِماَِأْخَوفَِِإنَِّ»فرمود:  صروایت است که ااامبر لباد
 برای من هاییکی از بزرگ ترین نهرانی»یعنی: «. اْْلَْصَغرِ ِالشِّْركِ 

 گرفتار که ترسممی این از دیهر عبارب به. «است اصغر شرک شرا،
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 چاست؟ اصغر شرک! خدارسول ای: ارسادند. ویدش اصغر شرک

 .«ریا»: فرمود

 این بشناسام، را اصغر شرک آن، با تواناممی که دیهری ینرونه

در متون دینی، به صورب نکره یا بدون  «شرک» یواژه که است

؛ مانند این که یروف معرفه هستند،  کر شده باشد« الا»و « الف»

ماجه از خود و ابوداود، ترمذی و ابن «مسند»یدی  که اماا ایرد در 

طریا س،ره بن ک ال از عاسی بن یونس از زر بن یبان از عبدهللا بن 

ْركِ ِالطِّيَظرَة»سه بار فرمود:  صااامبر که اندنقل کرده مسعود َِوَماِ،ش 
نَّا ب ِ ِاللَّ َِوَلك نَِِّإ الَِّم  «. بدشهونی شرک است»یعنی:  1«.ب التظَّوَك لِ ِي ْذه 

هار کس از ما ناست که فاَل بد نزده »در ادامه افزود:  مسعودابن

 از یال هربه. «بردباشد؛ ولی هللا، این یالت را با توکل از ماان می

 اس آمده، نکره صورب به روایت این در «شرک» یاژهو که جاآن

 .است اصغر شرک منظور،

، از آن و از دیهر نشانه های شرک اصغر، این است که صحابه

 از را بنده که شرکی یعنی باشند؛ کرده یاد اصغر شرک عنوانبه

 .کندنری اخراج اسسا یدایره

زیابی ار و بندیروش دیهر برای بازشناسی شرک اصغر، جر 

 .است دینی هایمتون و داده

 
 شرک اصغر:انواع 

                                           
ه، گرچه در ای  -1  نووعی اصول، در ولوی باشود،موی بود فوالَ  یوا بدشوهونی معنوای به جانَطا ر 

 اگوور آوردنود؛بوه اورواز درموی را ارنودگان کوه سوانبودین بوود؛ جاه،اوت دوران در گاوریفوال
 کوارَ  هور یوا سوفر و گرفتنودموی ناوک فالَ  به را آن کردند،می ارواز راست سرت به ارندگان
 اگور و نرودنود؛موی آغواز بودنود، گرفتوه تصورام ایو کورده ریوزیبرناموه تراان که را دیهری
: محرود بون گویودموی خطوابی. آمدنودبوازمی خوود تصرام از اریدند،می چپ سرت به ارندگان

 یذهبوه هللا ولكون إال منوا وموا»اسراعال، یعنی بخاری گفته است: س،اران بون یورا، عبوارَب 
از سو،اران بون یورا،  موی دانسوت. ترموذی هوم از بخواری مسوعودرا سوخن ابون« بالتوكل

 هران را نقل کرده و منذری ناز، سخن بخاری را تأیاد کرده است. ]مترجم[
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 شرک ظاهر )نمایان(اول: 
 شرک به آن از که شودشرکی است که در گفتار و کردار، نرایان می

 ناا به سوگند مانند لفظی، شرک. کناممی یاد عر،ی، و( لفظی  گفتاری

ن از سعد بن عباده دیهرا و ترمذی ابوداود، ایرد، کهچنان هللا؛ غار

: گفتمی که شناد مردی از عن راهللارضی عررابن: اندروایت کرده

شنادا که  صهللابه او فرمود: از رسول عررابن. «...کعبه به سوگند»

کسی که به غارهللا »یعنی: «. َأْشَركَِِفَظَقدِِْاللَّ ِب َغْيِ َِحَلفََِِمنِْ»: فرمودمی

 «.سوگند یاد کند، شرک ورزیده است

: است عبارب این گفتنَ  لفظی، شرک از دیهر ایو اما نرونه

 در نسائی و ماجه،ابن ایرد، اماا زیرا. «بخواهاد تو و هللا چهآن»

عبا  ابن: که اندکرده روایت اصم بن زیدی از «الکبری»

آمد و ضرن سخن گفتن با  صااامبر نزد مردی: گوید عن راهللارضی

 صااامبر. «بخواهاد شرا چه بخواهد و آنهللا چهآن»ایشان، گفت: 

وای ». یعنی: «َوْحَدهِ ِاللَّ َِشاءََِِماِ:لِْقِ ِ،َعْدالِاِللَّ َواَِأَجَعَلْتن َِويلَکِ»فرمود: 

 .«بخواهد یکتا هللا چهآن: بهو دهی؟و! آیا مرا هرتای هللا قرار میبر ت

ا ی «بخواهد یکتا هللا چهآن»لذا درست این است که گفته شود: 

. «باشد شرا مالَ  چهآن یا بخواهاد شرا چهسپس آن بخواهد، هللا چهآن»

 کاریعنی در عباراتی که به «اراده هللا سپس فسنی نبود اگر» چنانهم

 کهباشد، نه این ال ی یاراده تاب َ  مخ،وق، یخواسته باید بریم،می

عال مت هللا کهچنان شود؛  کر خالا، یاراده با مخ،وق یخواسته

 :فرمایدمی

﴿        ﴾ :[22]تکویر 

خواهی  اا( نمی و شما )پیمو ن ااه استقیم آا ه  چیزِ  آگ ی

 اع اهلل، پ وا گاا جاانیان اخواه  و ااا ه اه .اگ  دن

در این مورد، اصل بر این است که شرک اصغر است؛ ولی گاه بر 

 اگر یعنی ان امد؛می اکبر شرک به اشگوینده یاساَ  قصد و اراده
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 مرتک  کند، تعظام هللا، سانَ به را مخ،وقی که باشد این گوینده، قصد

 .است شده اکبر شرک

 و بندیا گردن بندو اما شرَک عر،ی، ماننَد اوشادَن ی،قه یا دست

تعویذ برای دف  زخم  و ُم ره، آویختن ناز و بس دف  قصدبه آن امثال

 کرده روایت مرفوع، صورب؛ زیرا ایرد از دخان از عقبه بهچشم

دف  زخم هرکس، برای »یعنی: «. أشركِفقدِ،َتَ يَمةِتَظَعلَّقِنمَِ»: است

چشم، چازی  چون ُم ره یا تعویذ به گردن یا دست خود( ببندد، شرک 

 «.ورزیده است

اگر کسی، چنان چازهایی را اسباا دف  بس بداند، مرتک   نکته:

 ُم ره،  چازهایی چنان کهشرک اصغر شده است، اما اعتقاد به این

 شرک این، کنند،می بس دف  و هستند بسگردان خود،( آن امثال و تعویذ

 .است اکبر

 

 و خطرات آن دوم: شرک خفی )پنهان(
شرکی است که در قصد اراده یا نات بنده، وجود دارد؛ ماننَد ریا و 

قصد خودنرایی به دیهران. مثَل کسی که عبادتی چون نراز یا قرائت 

 تر اد و تعریف او از دیهران، تا دهد ان اا ب تر یا خوبیقرآن را به

 لباد بن محرود از عررو از هاد بن ازیزید «دمسن» صای ! کنند

َِعَلْيك مَِِْأَخافِ َِماَِأْخَوفَِِإنَِّ»فرمود:  صهللاروایت کرده است: رسول
 برای من هاییکی از بزرگ ترین نهرانی»یعنی: «. اْْلَْصَغرِ ِالشِّْركِ 

 گرفتار که ترسممی این از دیهر عبارب به. «است اصغر شرک شرا،

 چاست؟ اصغر شرک! خدارسول ای: ارسادند. شوید اصغر شرک

 .«ریا»: فرمود

 گفته هللاریره القامابن یابد؛می ن اب شرک، نوع این از کسی ترکم

 ترک، دریای ارتسطری است که سایل ندارد و کمشر نوع این»: است

 رضایت جز چازی عر،ن، با که کسی لذا یابد؛می رهایی آن از کسی
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 یا هللا به جستن نزدیکی جز چازی شقصد و کند ط،  را هللا

باشد، در قصد و نات خود، به هللا شرک  ال ی ااداش از برخورداری

ریا، از »گفته است:  بارهدر این 1یکی از عارفان«. آورده است

 اوشاده کامس   که است هسکت نفسانی و درونی عوامل بارترینزیان

 راه اارودن برای هرت آستان که کسانی و عابدان ع،را، و باشدمی

 بر هرچند زیرا شوند؛، به این بسی بزرگ دچار میاندزده باال آخرب

 هااز ش وب را نفس و شوندمی چاره خوین نفسانی اماال و هاخواسته

 کنندمی یفاظت شب اب برابر در را آن و دارندبازمی نادرست، اماال و

 درمانده و زعاج ظاهری، گناهان در طر  از هاآن نفس نتا ه در و

 آسوده عرل، و ع،م اظ ار با دارد دوست سرکن نفس ولی گردد،می

 محبوا لذبَ  به م اهدب، هایسختی از رهایی برای نتا ه در شود؛

 داند،می را عر،ن و ع،م هللا، کهاین به و اندیشددر نزد خ،ا می شدن

 کهاین به و شودمی خشنود مردا، تر اد و تعریف از و کندنری قناعت

 دوست رواین از. گرددنری قان  باشد، مردا اروردگار یستوده فقط

 هر در را او و بدارند اشگرامی کنند، خدمتن بستایند، را او دارد

 به سرکن، نفس سانو ان رنی، در صدر م ،س بنشانند؛ بدین محفل

 که بردمی گران و شودمی گرفتار لذب ترینبزرگ و ش وب بدترین

 این کهآن یال گردد،می سپری او، عبادب و هللا محبت با اشزندگی

 هستند، ناتوان آن درک از ناز ژرف هایاندیشه که ان ان ش وبَ 

 و است داده قرار منافقان یاو را در جرگه و کرده اشغال را اشزندگی

 «!خداست مقّرا بندگان جزو که کندمی گران خودش

شاطان، س م این نوع شرک، بساار ظریف و باریک است و 

 و عابدان و دارد مس،ران یفراوانی در این زمانه نسبت به بنده

؛ لذا ااَی  بسااری از مردا در لغزاندمی وادی، این در ناز را اارسایان

                                           
ته باشند که منظور از عارف، کسی اسوت کوه در چوارچوا داش توجه گرامی یخواننده  -1

بوواال  هللا عبووادب بوورای هرووت آسووتان سوونت، و کتوواا هووایآموووزه یعنووی شووریعت، هووایداده
 سوازگار شوریعت، بوا نوه که باناممی او از غریبی و ع ا  اطوار و داا که کسی نه زند،می

 [مترجم. ]سالم عقل با نه و است
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 که هاآن از برخی که سانبدین روند؛می راههبی به و لغزداین راه می

 هراسان ان،آن نکوهن از و دارند عسقه دیهران، تر اد و تعریف به

 از هم برخی و برندنری آخرب، در اعرالشان از ایب ره هار هستند،

 لذا کنند؛می ترک را ناکوکاری و عبادب خودنرایی، و ریا تر 

 !اندب رهبی

  ارهاز از این نوع شرک در ایاندازهبرخی از این افراد، به

 نکوهن را آنان دیهران، کهاین برای و قصد،به که اندکرده رویزیاده

 ای در را مردا سایر سرزنن که اندآورده روی کارهایی به کنند،

 اند؛یافته ش رب  شدگان،توباخ یعنی ،«مسماه» به یتی است؛ داشته

زیرا قصدشان این بوده است که در برابر ریاکاران قرار بهارند. یا 

و کثرب اخسص نات به و یقاقت، نه این است و نه آن؛ ب،که یقاقت، 

 دعوب ک،ادَ  و دین یقاقتَ  اخسص، و خواند؛ارهای ناک فرامیک

 :فرمایدمی هللا. انبااست

﴿        ﴾ :[6]بینه 

ی دآی  اع اهلل اا اخلصانع و ا  پاآعو م اان نیامته  جز دن

ی او   اع  آ  و   ا   اا وآژهنوحی ی،  ا حالی   ا   اهه

 ا انه .

 حالت های واردن شدن ریاء در کارها و حکم هر کدام:

 جام » در رج که یافظ ابن ریاکارانه، چندین حالت داردعمل 

 ین است:ا اش،خسصه که کرده  کر «الحکم و الع،وا

 برای را عبادتن اصلَ  ابتدا، هران از کنندهعرل اول:حالت 

 دناا کاالی به یابیدست فقط عبادب، از قصدش و دهدمی رقرا غارهللا،

. این، عرَل منافقان است و امکان ندارد که مؤمن یا مس،ران، باشد

 منافقان اص،ی هایعر،ی شود؛ زیرا این، یکی از ویژگی نمرتک  چنا

 :فرمایدمی . هللااست
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﴿           

        ﴾ :[342]نساء 

م آ ه ؛ و اهلل، ایف  نی نگشان اا یاهامقان )اع په اا خو ( اهلل اا ا

اآسته ، از یگ  ان . و ههگاای اع اع نماز ایاع خو شان ااز ا

اآسته  و  ا ا اا  ا  م اآا و خو نماآی یاوی نه لی )اع نماز( ا

 اهه .یاهه  و اهلل اا جز ان ای آا  نمیا

 چنان ندارد؛ شک عر،ی، چنان بودن باطل یمس،ران، درباره

 کند،د و کسی که با چنان ناتی عبادب میباشمی باطل اسا ، از عر،ی،

 است. ال ی م ازاب و خشم سزاوار

ریا وجود ، در عر،ی که برای خداست، از هران ابتدا م:حالت دو

، باطل عر،ی چنان که است این گرنشان دینی، هایدارد. متون و داده

ریرن از ادرش از لعبدا بن عسء از «مس،م صحال» در. باشدمی

ِأغنیِ»فرمود:  صروایت است که ااامبر ابوهریره ِأنا ِاهللِقال: إن 
، ِالشِّرک  َِعن  رَک ِ ِالش رَکاء َِوش  َِغي یِتَظرَکت   َِمع َي ِف ي   َِعَمالاَِأشرََک َل  1«.َمنَِعم 

 از مط،ا طورهللا فرموده است: من، بر خسف شریکان، به»یعنی: 

در آن عرل شریکی را با  و دهد ان اا عر،ی کس، هر ناازا؛بی شرک

 .«گذاراوامی( آمازش، او را با شرکن  عرل شرکمن قرار دهد

ی که آماخته به ریا باشد، باطل است و هار اختسفی لذا هر عر،

 سراغ صالل، س،ف از یکهار از عر،ی، چنان بودن باطل یدرباره

 .دارند نظر اختسف باره این در متأخرین گرچه نداریم؛

 آن به ریا بعد ولی شود،ابتدا عرل برای هللا ان اا می حالت سوم:

 کنندهعرل  هن به نات، این و دنباش کار در قصدی اگر لذا یابد؛می راه

                                           
 .9233صحال مس،م، ش:  -1
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 که دارند نظر اتفاق ع،را یهره نراید، دف  را آن او، و کند خطور

 ادامه یالت این به اگر اما شود؛نری وارد عر،ن و نات در اشکالی

 ااک که ناتن اصل خاطرَ خار؟ و آیا به یا شودن باطل میعر، آیا دهد،

 اختسف بارهاین در س،ف ایع،ر یابد؟می ااداش است، بوده خالصانه و

 اندارداخته موضوع این به طبری جریرابن و ایرد اماا اند؛داشته نظر

 ناتن، اصلَ  خاطربه کنندهعرل و نشود باطل عر،ن، که است اماد و

 .باابد ااداش

 هللاریره تستری عبدهللا بن س ل از ریا، یدرباره بندیهران تقسام

 :گویدمی وی، است؛ شده روایت ناز

 ریا سه یالت دارد:»

 برای دهد،اول: شخ،، اصَل ناتن را از عر،ی که ان اا می

 هللا برای عر،ن که کندمی وانرود چنان و دهدمی قرار غارهللا

 ر ایران است.د تردید و شک و نفاق از ایگونه این باشد؛می

از عر،ن  کسی کههران ولی کند،دوا: عر،ی را برای هللا، آغاز می

 را آن و اردازدمی کار آن به تریبا نشاط و چاالکی بان شود،گاه میآ

 .دهدمی ان اا ب تر،

 اایان به اخسص با و کندسوا: عر،ی را با اخسص آغاز می

 و تعریف به ستایند،می عرل این خاطربه را او که بعد ولی رساند؛می

 آن از متعال، هللا که ریاست هران این،. شودمی خرسند دیهران، تر اد

 [.تستری سخن اایان. ]«است فرموده من 
 حکم خودداری از کار نیک از ترس اینکه ریا باشد

 باشد، ریا کهاین تر  از ناک کارهای از خودداری بساچه نکته:

آورده است: « شع  االیران»د. با قی در یباا شرارریا به مرکن است

: گفتمی که شنادا عااض بن فضال از: گویدمحرد بن عبدویه می

 مردا، برای عرل یک ان اا و ریاست مردا، خاطربه عرل ترکَ »

تو را از این دو، یفظ  هللا که است این اخسص، و باشد؛می شرک

 «.کند
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 قصد کسی، اگر که معناست بدین سخنن»: گویدمی هللانووی ریره

رل را آن ع ، نهاه مردا و ریااز تر   ولی باشد، داشته را عر،ی ان اا

 خاطرچنان شخصی، ریاکار است؛ زیرا عرل ناکی را بهترک کند، 

 انظار در را نفل اعرال که است اسندیده اما. است کرده ترک مردا

 مهر بپردازد؛ هاآن ان ااَ  به تن ایی، و خ،وب در تا ندهد ان اا مردا

اب؛ یا آن شخ،، جزو ع،را زک مثل باشد، فرضی یا واج  عرلَ  کهاین

 صورب این در. کننددی است که مردا از او الهوبرداری میو افرا

 .«دهد ان اا آشکارا را عر،ن که است ب تر

ار قر هایی]کسی که میان خود و اهلل، واسطه ناقض دوم:

ان درخواست شفاعت کند و ها را بخواند و از آندهد، آن

 اجماع، کافر است[ها توکل نماید، بهبر آن
واقض اسسا، جزو مواردی است که کفار این به عنوان یکی از ن

 و ربوبات به که ایرانی رغمبه کهقرین، به آن گرفتار شده بودند؛ چنان

 ادعا و ساختندمی شریک او با را هاییداشتند، واسطه هللا بودن خالا

. هللا دهندان اا می هللا به نزدیکی برای را عرل این که کردندمی

 :رمایدفمی آنان یمتعال درباره

﴿      ﴾ :[2]زمر 

اع اهیم اگ  ا ای دن( اا دنان اا   ا   و پ ستش نمیگفته :)ای

 ی اا ااشه  و( اا اا اع اهلل نز آک اهه .)واسطع

 :فرمایدو می

﴿          

   ﴾ :[13]یونس 
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اسانه  پ سته  اع نع زآانی اع دنان ایو جز اهلل چیزهاآی اا ای

اا نز  های( )واسطعشفیعان  ،هااآ »گوآه : و نع سو ی؛ و ای

 «.اهلل هسته 

به دو خالا شباه به  شخصیه ک صورببه این شرک در ربوبات 

برخی از  البته. باشدمرتن  می اعتقاد داشته باشد،در افعال و صفاب هم 

 اندداده هستی در تصرف چون هاییمشرکان، به معبودان خود ویژگی

 و عقل با متناس  و آراسته آنان نظر در را بدشان کردار شاطان، و

گرفته است؛ لذا برخی  بازیبه را عق،شان ای،گروه و طایفه هر خرد

 و اخترها با گروهی و اندمردگانشان دچار شرک شدهدر تعظام 

 بر را هاییبت و هام سره هم ایعده و اندگشته مشرک ستارگان،

 صالحان چون معبودانی شکل به خود، واهی تصوراب و هاخاال اسا 

 یاندیشه این شاطان، ترتا  بدین و اندارداخته و ساخته ستارگان، و

 هستند متعال هللا نزد هایشانواسطه ها،این که آراسته برایشان را باطل

 !شودمی برطرف ناازهایشان و مشکسب ها،این یواسطهبه و

 اخراج اسسا، یاین، یکی از مسای،ی است که انسان را از دایره

 یدک خود با را اسسا ناا که کسانی از بسااری امروزه و کندمی

 هاییواسطه هللا، و خود ماان و انداین شرک، مبتس شده به کشند،می

 شده دچار آن به قرین کفار که است شرکی هران این،. دهدنمی قرار

 صمحرد رسالت که کنندمی گران اسری، مس،رانانَ  از دسته این. بودند

 از شدببه کهآن یال هستند، او از ااروی مدعی و اندرا تصدیا کرده

این امت، به مقاب،ه با  ران، فاص،ه دارند؛ زیرا ااامبرااامب روش و راه

و برایشان  ناماد کافر و مشرک را هاو آناین شرک قریشاان ارداخت 

؛ معبودانی که ارستندمی را هللا جز معبودانی ها،روشن ساخت که آن

 :فرمایدمالک هار نف  و ضرری برای آنان نبودند. هللا متعال می

﴿             
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          ﴾ :[22-22]سبأ 

په ااآ ، اخوانی ؛ اگو: اسانی اا اع جز اهلل )م آا اس خوآش( ای

ها و زای  االک نیسته  و  ا ن ای  ای اا  ا دسمانسهگ ذاههم

دسمان و زای ، هیچ  خالت و اشاااتی  ن اان  و )پ وا گاا( 

 ا نز  او ای ن اا . و  هه هها هیچ پشتی ان و آاایاز ایان دن

او اع اسی اع  شفا ت، جز  ی، سو اه  نمی ااش ا تشف هیچ

هاآشان ز و ه . و چون اضط اب و  لا ه از  ل ا ه ااش  اجازه

 هه : حق گوآه : پ وا گاااان چع م او ؟ پاسخ ایشو ، ای

 ی ازاگ است.)گفت( و او، اله ا ن ع

 :فرمایدو می

﴿              

              

  ﴾ :[13]زمر 

پ سننتی ، هننیچ ی اع ننو انی اننع جننز اهلل اننی اگننو: دآننا  ااننااه 

هننا اآنن  اننع اگنن  اهلل زآننانی انن ای انن  اخواهنن ، دآننا دنهان آشننی 

نوانه  زآان و دسیب او اا از ا   وا اههن  آنا اگن  احمنت و     ای

نوانهن  احمنتش اا از   هنا انی  اخشاآشی ا ای ا  اخواه ، دآا دن

اهه گان نهانا ان    است و نوال ا  ااز  اان ؟ اگو: اهلل، ا اآم اامی

 اهه .او نوال ای

 :فرمایدو می
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﴿            

    ﴾ [:32-31مریم] 

ی  زنشان ااشه . چهی  و اع و انی جز اهلل ا گزآ ن  نا ااآع

و  شمهشان خواهه  خواهه  ا   نیست؛ الکع   ا نشان اا انکاا 

 ش .

جز او  کسی و است خالا هللا، که داشتند قبول کهاین با ها،این

توانایی آفریدن، روزی دادن، زنده کردن و ماراندن ندارد، ولی در 

 ناز اینک. بودند مشرک و نهرفتند قرار مویدان و مس،رانان یجرگه

اروی ان امشرک از شوند،می ناماده مس،ران که کسانی از بسااری

 و نذر با و نرایندمی تعظام را قبرها و هاضریل مزارها، و کنندمی

 آنان از را ناازهایشان رف  و جویندمی نزدیکی هاآن به قربانی

 مانند اندارند؛می هللا و خود ماان یواسطه را هاآن و کنندمی درخواست

 به شرک این، که صورتی در داشتند، را کردروی هران که قرین کفار

 هرانندَ  را خالا عرل، در هاهللا متعال است. سببن، این است که این

 هاییواسطه اگر و»: گویدتاراه میابن االسساشاخ. دانندمی مخ،وق

 یا هادربان سانبه را هاآن یقاقت در دهاد، قرار هللا، و خود ماان

که  بصوراید که ماان شاه و مردا، قرار دارند؛ بدینانداشته افرادی

 یواسطهبه و برندمی هللا نزد را مردا هادرخواست ها،این واسطه

 روزی هاآن به و کندبه امور بندگانن رسادگی می هللا که هاستاین

 و دهندمی هاواسطه این به را هادرخواست مردا، یعنی. دهدمی

 افرادی مانند درست! رسانندمی هللا به را مردا درخواست ناز هاواسطه

هستند؛ ی ماان شاه و مردمن هاواسطه روکه به شاه نزدیکند و از این

 روی از و برندنری شاه نزد مستقام، طوربه را هایلذا مردا خواسته

 کنندمی تقدیم شاه نزدیکان یا هاواسطه به را خود هایدرخواست ادا،

 به زودتر را آنان ها،واسطه از استفاده که باورند این بر و

 به کنندهدرخواست خودَ  از ها،واسطه زیرا رساند؛هایشان میهخواست
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 هللا، و خود ماان را کسانی سانبدین که کسی لذا. ترندنزدیک شاه

 از که شودمی خواسته او از است؛ مشرک و کافر دهد، قرار واسطه

 را مخ،وقاتی ها،این. شودمی کشته وگرنه، کند، توبه اندار و رویه این

 1.«دهندقرار می هللا هرتای را هاآن و اندارندند هللا میانهر و شباه

 قرار هللا و خود ماان در اماد بدین را هامشرکان، این واسطه

برخوردار  هللا نزد در هاواسطه سفارش و شفاعت از که دهندمی

 سفارش متعال هللا نزد هاآن برای ها،شوند؛ یعنی معتقدند که این واسطه

برهان مشرکان را در شرکشان، باان نروده و فرموده  هللا. کنندمی

 است:

﴿      ﴾ :[2]زمر 

اهیم اگ  گوآه : ( اا دنان اا   ا   و پ ستش نمی)اش اان ای

 ی اا ااشه  و( اا اا اع اهلل نز آک اهه .اع )واسطعا ای دن

 و فرموده است:

﴿    ﴾ :[13]یونس 

 «.اآهاا شفیعان اا نز  اهلل هسته »گوآه : و ای

شفاعت یا سفارشی که مشرکان به آن امادوارند، هار اایه و اساسی 

 :فرمایدمی متعال هللا. یابدندارد؛ یعنی هرگز تحقا نری

﴿               

   ﴾ :[21]انعام 

                                           
 .133، ص1الر روع، ج  -1
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پیشگاه ن سه  از اآهکع اع ایاع اا و اا اآ  ق دن، اسانی 

اع جز اهلل هیچ  ،هش اا ا هگ   دوا ه شون   پ وا گااشان

 اان .ای ن اهه ه  وست و شفا ت

 اید:فرمو می

﴿               

       ﴾ :[264]بقره 

اع ق اهی ؛ پیش از دناآم، انفاای اؤاهان! از دنچع نصی تان ا  ه

اوزی م ا اس  اع  ا دن هیچ  ا  و ست  و هیچ  وستی و 

 .ن ستمکاا، خو ، شفا تی نیست. و اام ان

 خود هایواسطه از هاهللا متعال خبر داده است شفاعتی که این

 به اساسشانبی اماد این و رسدنری ان اابه قاامت روز دارند، انتظار

 :گویند؛ لذا میشودمی تبدیل اه ان برای یسرتی و افسو 

﴿        ﴾ :[121-122 ]شعراء 

و نع هیچ  وست صمیمى و  اى  ااآماهه هو اآهک نع شفا ت

 اا اانی.

 به دو صورت آمده است: صپیامبر شفاعت در کتاب اهلل و سنت

درخواست  غارهللا از که شفاعتی یعنی شده،شفاعت نفی یکم:

 توانایی و قدرب یگستره در فقط که چازهایی یدرباره همآن شود،می

 فرموده باان و نروده نفی را شفاعت نوع این متعال، هللا. است متعال هللا

 که گونههران رسد؛نری ان اابه که است ایاایهبی و باطل شفاعت است

 در آیاب مذکور، باان شد. تراان
 های شفاعت ثابت شده شرط
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 تن ا و دهداجازه می ده، یعنی شفاعتی که هللاششفاعت ثابت دوم:

 و مؤمنان یویژه شفاعت، این شود؛می درخواست متعال هللا خودَ  از

 دو با البته است، داده خبر آن تحقا از متعال، هللا و باشدمی مویدان

 :شرط

 یاجازه گر،عتاین است که هللا متعال، برای شفا شرط نخست:

 فرماید:می کهچنان دهد؛ شفاعت

﴿      ﴾ :[222]بقره  

 .نوان  نز ش شفا ت اه  اگ  اع اِذنشهیچکس نمی

 شود؛رضایت اروردگار از کسی که براین شفاعت می شرط دوم:

 :فرمایدیم که گونههران شونده؛برای شفاعت ال ی ا ن یعنی

﴿    ﴾ :[23]انبیاء 

 اهه .و جز ا ای اسی اع پ وا گاا اضاآت  ه ، شفا ت نمی

 هم ناز  کر نروده و فرموده است:با هللا متعال، این دو شرط را 

﴿               

    ﴾ :[25]نجم 

ها هسته  و شفا تشان و چع اسیاا م شتگانی اع  ا دسمان

اخش  اگ  پس از اذن اهلل ا ای ه  اس اع هیچ سو ی نمی

 اخواه  و ا ای ه اس اع اهلل اپسه   )و ااضی شو (.
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نداند یا در  کسی که مشرکان را کافرحکم ] ناقض سوم:

مذهب و آیین آنان را درست کفرشان شک کند یا 

 بپندارد[
واج  است کسانی چون اهل کتاا، مشرکان، م،حدان، مرتدان 

 تصریل کفرشان به متعال هللا که را آنان امثال و( هابرگشته ازدین

 زیرا است؛ تویاد یور قط  کافر بدانام و این، الزمهطبه است، کرده

 اساسی دارد: یبهجن دو تویاد،

 کفر به طاغوب.یکم: 

 ایران به هللا. دوم:

 و بریا معبود یعنی باشد؛می( االهللاالاله  تویاد یاین، معنای ک،ره

 .ندارد وجود هللا جز راستانی

 است این گرو نشان است کفر به طاغوببرعنی ، «الاله»عبارب 

ایران به هللا  ،«االهللا» و ناست عبادب یشایسته چاز،هار و کسهار که

 لذا. است بندگی یشایسته یکتا، هللا تن ا که دهدمتعال است و نشان می

 یالزمه و است طاغوب شود، ارستن هللا، جز که هرکسی و چاز هر

هللا متعال، این دو  .باشدمی هللا به ایران و طاغوب به کفر تویاد،

 :است فرموده باان و هنرود باان ایران، و تویاد یدرباره را م م ینکته

﴿          

 ﴾ :[221]بقره 

اع طاغو  و اع و ان ااطل اف  واز  و اع اهلل اآمان ه اس، 

ت اع ایاوا ، اع  ستاوآز احکم و ناگسستهیِ اآمان چهگ ز ه اس

 شو .هیچگاه گسستع نمی
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لذا کسی که مشرکان یا اهل کتاا را کافر نداند یا با وجودی که 

کفرشان، روشن است و شکی در آن وجود ندارد، از تکفارشان 

کفر ورزیده  صهللاخودداری کند، در یقاقت به هللا و کتابن و به رسول

برای را  صو ج انی بودن یا فراگار بودن دعوب و رسالت ااامبر

و مرتک  یکی از نواقض اسسا شده است؛  کرده انکار مردا، یهره

 کسانی باید مس،رانی هر لذا. است اسسا نقض مس،رانان، اجراعاین، به

به کفرشان تصریل کرده، کافر بداند و قاطعانه تکفارشان  هللا که را

 کند.

 که را هرکسی و غارمس،ران هایم،ت ما،»: گویدقاضی عااض می

کفرشان شک دارد و یا آیانشان را  در یا داندنری کافر را رمس،رانانغا

 به و است مس،ران که کند ادعا هرچند دانام؛می کافر اندارد،درست می

 و ظاهر در که جاآن از ولی باشد؛ معتقد هاآیان سایر بودن باطل

 ناز خود است، ندانسته کافر را غارمس،رانان اش،درونی باور برخسف

: گویدبنابراین از باا اولی، در کفر کسی که می 1.«باشدمی رکاف

 ینتا ه در چون که هستند آسرانی شریعتی صایبان نصارا، و ی ود»

 کافر ،«باطل نه بریقند، اس دارند، هاییدیدگاه چنان اجت ادشان،

 اگر»: گویدمی که کسی مانند است؛ ورزیده کفر متعال هللا به و باشدمی

سسا را برگزیند، اختاار ا دین یا و نصارا یا ی ودیان دین بخواهد کسی

 چنان ؛«انددرست و بریا ها،این یبا  خود اوست؛ زیرا هره

 .است کافر شخصی،

... و ت،رسانی هود،ابن سبعان،برخی از م،حدان گذشته مانند ابن

 که است م از شخصی، هر: گفتندمی کهچنان اند؛داشته را دیدگاه هران

 آیان تواندمی که گونه؛ هرانبرگزیند را هاودیان یا نصرانی ی دین

 به چ ارگانه مذاه  ااروان گراین سانو این را هم کند قبول را اسسا

 به که است هاییراه ها،این یهره: گویندمی و دانندمی مذاهبشان

 !رسدمی خداوند

                                           
 .1371، ص3الشفاء، قاضی عااض، ج  -1
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 دعوت به سوی آزادی و وحدت بین ادیان و حکم آن

و ین نقض آشکار اسسا، به ناا آزادی ادیان، رواج اامروزه 

است و بسااری از کسانی که اروردگار متعال،  فراوانی یافتهگسترش 

بانن و بصارتشان را واژگون نروده، فریاد آزادی، ویدب و تقری  

 کنندمی گران و اندارندمی بریا را ادیان یهره و دهندادیان را سر می

 هایم،ت و مس،رانان ماان در مشک،ی و رنیدش هار مط،ا طوربه که

ن موضوع را به عنوان یکی از ای به ارداختن ها،این. ندارد وجود کفر

نواقض اسسا و تباان آن را برای مردا، تح ر، سرسختی، نژادگرایی 

 در. دانندمی هاو برافروختن آتن دشرنی و عداوب در ماان م،ت

 اسا َ  که باشدمی واضل تدادیار و آشکار کفر اندار، این که صورتی

و مخالفت با  تویاد با مغایر فراخوانی و داده قرار هدف را اسسا

 تکفار عدا برای گوناگونی هایدعوب انبااست. در این ماان عبارب

 برندمی کاربه کفرشان، در تردید و شک ای اد یا کتاا اهل و مشرکان

 هادشرنی و هاکدورب و بسازند اارچهیک را مردا خوین، گران به تا

 .بزدایند هام،ت هایدل از را

عسوه بر نقض آشکار اسسا که او  دارد، کردیکسی که چنان روی

را عامل تباهی  ال ی ااک شریعت کند،می خارج اسسا یرا از دایره

 این منادی. انداردمی مردا ماان در فایدهبی هایکانه ااداین و هام،ت

 اما نکند، اقرار زبان به را این است مرکن گرچه باطل، فراخوان

 .زنداد میفری را اسسا از بدگویی یال، زبانبه

فراخوان آزادی، ویدب و تقری  ادیان، متکی بر جریانی است که 

 ناا به الحادی و کفرآماز ک نه، ایاسری نوین و مس،ک و عقاده

 و دین نَکرم فکری، یدارد. این نح،ه 1«باوریماده» یا «گراییمادی»

                                           
 از غربو، فا،سووفان شوناخت،جامعوه و اقتصوادي ف،سوف،، هواياندیشه يزاده باوري،ماده  -1

 ااوداین، از اوس هرچنود دیودگاه ایون باشود؛مو، …و انه،وس فریودرین مواركس، كوارل: لقبا
 غورا اردازاننظریه و هاولوگایدئ از بسااري تفسارهاي و تصوراب ها،اندیشه دستخوش

 باورانوهمواده دیودي مسوایل، ترواا بوه ن واده، سور اشوت كوه تحووالت، گوذر در اما گرفته، قرار
 بواوريمواده يواژه اوسَ  در مووارد از اياواره در كوه عنوان، یا و ناا رواین از است؛ داشته
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 از و دارد باورانهماده دیدی مسایل، تراا به و است دینی هایارزش

 و باورها تقری  و ادیان آزادی ادعای یواسطهبه تا کوشدمی روینا

 گرایان،مادی. ببرد ماان از را داریدین روح اختسفاب، ن ادن کنار

 به دیدشان و ددانننری خواند،می فرا آن به اسسا که را ایزندگی ارزش

نهاهی کامس  یاوانی و ب،که بدتر به و  دیدی یاوانی است زندگی،

 کوشند،زندگی دارند؛ زیرا بدون هدف هستند و برای فرجاا خوین نری

 البته ندارند؛ هدفی هار و اندب رهبی عقل نعرت از که یاواناب مانند

 !هستند خردگرا که کنندمی ادعا باوران،ماده و م،حدان

 :فرماید متعال، میهللا

﴿             

             

     ﴾ :[4]ممتحنه 

ااستی ا ای شما،  ا اا اهیم و هم اهانش، الگوی نیکی است؛ اع

چع جز اهلل گاه اع اع قوم خوآش گفته : اا، از شما و دندن

پ ستی ، ایزااآم. اا اع شما ااوا ن ااآم و ایان اا و شما ای

اع اع اهلل آکتا و ایهع پ آ  دا ه است نا دنا ای همیشع  شمهی 

 اآمان ایاواآ ..

                                                                                           
. باشودع خاصو، مو،موضوو بوه دیودگاه ایون يباورانوهمواده نهرش از تفساري گارد،م، قرار
 historical تواریخ، بواوريمواده بوه آن از باشود، تواریخ سووي بوه باورانهماده نهاه اگر مثس  

materialism،مابعود موورد در باورانوهمواده تركاو  و فرموول این اگر چنانهم. شود( یاد م 
 یابد. در دیودَ ( م،dialectical materialism دیالكتاك باوريماده عنوانَ  رود، كاربه طباعت

 رشود و دگرگوون، ااامود هست،، مخت،ف اشكال و است ماده هست،، اسا  و بُن باورانه،ماده
 مواّده، و اسوت متك، ماّده بر چازي هر اایان و ازآغ ماّدي، تفكر در. روندم، شراربه ماده،
اي دین، باوره و اخسق، هايارزش باوران،ماده. باشدم، زندگ، معنوي روند يكنندهتعاان
 [.ةالخباث ثرارها و ةالع،رانا از نقل. ]مترجم، بهدانندم، بناادرا ب،
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 بازای یا تویادگرایی و گراییاین، یعنی ابراهاری بودن، یعنی یا

 :کفر و شرک از

﴿        ﴾ :[122]بقره 

 آگ  ان است؟!و چع اسی جز ام ا  نا ان از دآی  اا اهیم، او

 ایرا از هرگونه شائبه هللا یهانهی و تویاد باید ایلذا هر بنده

با او نخواند و دا کند و آن را خال، برای هللا متعال بداند و غارهللا را ج

. ب وید بازاری او، جز معبودی هر از و نااورد شرک او به ایلحظه

 ادرش از کابومال از فزاری مروان طریا از خود «صحال» در مس،م

ِإالََِِّمنِْ»فرمود:  صااامبر که است کرده نقل ِإلَ  ِال َاَِكَفرََِوِِ،اللَّ قَاَل ِِب 
َساب  ِ َِوَدم  ِ َِمال  ِ َِحر مَِِ،اللَّ ِ ِد ونِ ِم نِِْيظ ْعَبدِ  هرکس الاله »یعنی: «. اللَّ ِ َِعَلىَِوح 

 کفر شوند،االهللا بهوید و به معبودان باط،ی که جز هللا ارستن می

 و دارد یرمت مالن و جان -ب وید بازاری آنان از یعنی - دبورز

 از جستن بازاری هللا، به ایران یزمهال لذا. «خداست با یسابن

 یرمت شخ،، مال و جان زمانی و است( باطل معبودان  طاغوب

 بازاری باطل معبودان از هم و باشد داشته ایران هللا به هم که دارد

 .ب وید
 خالصه ناقض سوم:

کسی که به هللا کفر  -که هر کافری ناقض این است صه اینخس

 :ناست خارج یال دو از -ورزدمی

؛ کفر باشد، مثس  ی ودی، نصرانی یا بودایییکم: در اصل، کافر 

چنان شخصی، کامس  هویداست و هرکس کافرش نداند یا در کفرش 

ب  شک کند یا آیانن را درست بپندارد، خود ناز کافر است و بدین س

 .شوداز دین اسسا خارج می

قض اسسا است و ان که دهدمس،ران است، ولی عر،ی ان اا میدوا: 

 از کند،می اسسا ادعای یا انداردمی مس،ران را خود کهسان با اینبدین

 نقض دهد،می ان اا که عر،ی اگر لذا گردد؛می خارج اسسا، یدایره

 - باشد مس،رانان ااشوایان زدن اتفاق مورد نواقض جزو یا اسسا صریل
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 از یکی انکار یا ایشان، به گویییا دشناا صااامبر کردن مسخره مانند

در این صورب، کسی که از  -اصول و مسایل مس،ّم و قطعی اسسا

 :ناست خارج یال دو از کند،تکفار چنان شخصی خودداری می

ذا یکم: از اسا ، منَکر این باشد که عر،ن، نقض اسسا است؛ ل

 .ناست شکی است، کافر کهاین در و شودابتدا بر او اتراا ی ت می

 ولی است، اسسا نقض شخ،،دوا: خود قبول دارد که عرَل فسن

 خودداری او تکفار از است، داشته عذری فسنی که ایترال این با

 .شوداین فرد، تکفار نری یالت، این در کند؛می

 که ع،راست اختسف مورد د،دهاما اگر عر،ی که شخصی ان اا می

 زکاب، و یج، زکاب، نراز، ترک مانند خار، یا باشدمی اسسا نقض آیا

 هللا، و. آیدنری شراربه کافر کند،که چنان شخصی را تکفار نری کسی

 .است داناتر

]اسی اع اعتق  ااش  اوش و حکم غی  از  ناقض چهارم:

ا اات  ن  آااال صاز اوش و حکم پیاا   صاسول اهلل 

ااش ؛ و نیز اسی اع حکم طاغو  )غی اهلل( است، اام  ای

  ان [ا ن  ای صاا از حکم پیاا  
 صبر هر مس،رانی واج  است که گفتار، کردار و تأیاد عر،ی ااامبر

بداند؛ زیرا سنت، مانند قرآن و صورتی دیهر از ویی  ال یرا ویی 

 :فرمایدمی متعال هللا که گونهاست. هران

﴿          ﴾ :[4-1]نجم 

گوآ . سخهش، چینزی  از اوی هوای نفس سخ  نمی -پیاا   -و 

 شو .جز وحی نیست اع ا  او نازل ای
 ال ی ویی رساده، ثبوببه صااامبر از که تأیادی یا عرل سخن، هر لذا

 صااامبر گرچه است؛ شده نازل وا بر جبرئال یواسطهبه که است
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 در او از و نبرده ناا فرموده، باان که سخنانی در را جبرئال هراشه

 است. نکرده یاد اشابسغی اااا سند
  روایت هارون بن زید بن ایرد از «الکفایه» کتاا در بغدادی خطا 

 از صالحی از است صالل مردی روایت دین این هرانا است: کرده

 از صحابی یک از دیهر تابعی از تابعان از یکی از صالل آن و  صالحی

 و جبرئال از  ص هللا رسول و ص هللا رسول از دیهر صحابی
 وجل. عز هللا از جبرئال
سند دارد، هار آیانی سند ندارد و  صمحرد شریعت که گونهآن 

 س،ف روهار چازی از ااَن خود نهفته است. از این صمحرد مصطفی

 قطعی امری این، و انددانسته سنت و قرآن نوع دو بر را ویی صالل،

ر کتاا تویاد، د خود «صحال» در بخاری. است مس،رانان نزد در

 «از اروردگارش صروایت یا نقل قول ااامبر» را به عنوان بابی

و  «الکفایه»، خطا  در «الرراسال»گشوده است. دارمی، ابوداود در 

 از «السنه» در مروزی و ،«ال ام » رد عبدالبر، ابن«الفقاه و الرتفقه»

 صبر ااامبر جبرئال»: اندکرده روایت عطاه بن یسان از اوزاعی

 لذا. «نرودمی نازل او بر را قرآن که گونههران کرد،سنت را نازل می

 بارهاین در خ،ف، و س،ف یاست و ااشوایان و ائره ال ی ویی سنت،

که  ی استال  ویی سنت،»: گویدمی هللاریره شافعی. دارند نظر اتفاق

 سانبه سنت،»: است گفته ناز هللاریره یزاابن«. تسوب می شود

 یخطا  بغدادی در مقدمه 1«.ن، دارای صفت نزول استقرآ

 و آقا بر شدهنازل ویی دو یوسا،هبه را مردا و»: گویدمی «الکفایه»

 ظواهر از راستان( سنت  ویی و ناطا کتاا با یعنی خسیا، سرور

 کهاین به سنت وصف»: گویدعراقی می 2.«رهاناد گرراهی یفریبنده

                                           
 .939، ص4اإلیکاا، ج  -1

 ، خطا  بغدادی.3الکفایه، ص  -2
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 از قرآن که گونهامس  درست است؛ زیرا هرانک شده، نازل هللا سوی از

 1.«گشتمی نازل ویی طریا از ناز سنت شد،می نازل ویی طریا

 بخشی یا سنت هرکس، که یابامیال که این نکته روشن شد، درمی

 کرده انکار را آن از بخشی یا قرآن گویا کند، انکار یا در را آن از

، در یقاقت با قرآن، مخالفت کندمی مخالفت سنت، با که کسی لذا. است

 صااامبر سنت یقان،است. به ال ی ویی دو، هر زیرا ورزد؛می

 از مرفوع صورببه «مس،م صحال» در کهب ترین روش است؛ چنان

رَِ»روایت است که:  جابر رِ ِاللَّ ِ ِك َتابِ ِاْلَْد يثِ َِخيظْ ِه َدىِاْْل َدىَِوَخيظْ
ب ترین سخن، کتاا هللا، و ب ترین روش، روش محّرد »یعنی: «. ُم َمَّدِ 

 «.است

 گذشته هایهر دو نوع ویی، یعنی کتاا و سنت، ناسخ شریعت

 هاو سنت، ب ترین شریعتی است که انسان، در ارتو آن کتاا لذا هستند؛

 در ایرد. رسدمی سعادب به و یابدمی راهن ها،آن از ااروی با و

از عکرمه از  یصان بن داود از اسحاق بن محرد از خود «مسند»

سؤال شد:  صهللارسول از: است کرده روایت عن راهللارضی عبا ابن

 گرای یا و تویادی دین»: فرمود چاست؟ هللا نزد دین، ترینمحبوا

 2.«است آسان دینی که اسسا

 ن محردی، آیانی کامل است که هار نقصی در آن وجود ندارد:آیا

﴿          

﴾ :[2]مائده 

اا وز ا ای شما  آهتان اا ااال نمو م و نعمتم اا ا  شما نمام 

 ما اع  هوان  آ  پسه آ م.ا  م و اسالم اا ا ای ش

                                           
 ، چاپ االزهریه.19، ص1طرح التثری ، ج  -1

 سند این روایت، ناکوست.  -2



 مباحثی پیرامون نواقض اسالم                                   23

 

 و داده قرار رستهاری یهللا متعال، ااروی از این دین را الزمه

 است: فرموده

﴿             

﴾ [36عمران:]آل 

شو  ز از او پذآ متع نمیو ه  اس  آهی جز اسالم اجوآ ، ه گ 

 اااان خواه  او .و  ا دخ   از زآان

لذا اگر کسی، بر این باور باشد که بخشی از سایر ادیان مانند ادیان 

از روش  نان وضعی مردا،اقو یا هانصرانی و ی ودیان ییافتهتحریف

 تریب تر و سودمندتر است و امنات و آرامن بان صمحرد مصطفی

 اجراعبه بخشد، می سامان آنان وضعات به و دارد انآن زندگی برای

 یکم کند. ال ی ایکاا مطابا هرچند است؛ کافر مس،رانان،

هللا متعال دستور داده است که ایکاا شریعتن را مبنای قضاوب و 

 لذا باشام؛ بنداای صداوری قرار دهام و به دستورها و ایکاا ااامبرش

 در دهد، ترجال ااامبرش و هللا یکم بر را دیهر یکری هرکسف

 .است ورزیده کفر بزرگ، هللا به یقاقت

 فرو سر و هاآن از برداریمقتضای ایران به هللا و ااامبرش، فرمان

و خرسندی از فرمان او و تع د و  ال ی شریعت برابر در آوردن

 گفتار، جر،ه از هازمانه تراا در دستورهاین و ایکاا به بندیاای

 در ااامبرش سنت و هللاکتاا به بازگشت در که تاس عقاده و کردار

ا و اختسفاب مالی، هنزاع قبال از گوناگون هایزمانه در اختسف زمان

 و هللا یکم تن،هره مس،ران، و شودیقوقی، جنایی و... نرایان می

 :که دارد باور و داندمی زیرا اذیرد؛می را ااامبرش

﴿   ﴾ :[21]انعام 

 حکم ا  ن )نش آع و م اان واآی( نهاا از دن اهلل است.

یکم کنند  ال یلذا بر یکاا واج  است که مطابا ایکاا و شریعت 

در کتابن یا در سنت ااامبرش نازل  هللا که را چهو هرهان باید آن
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فرموده است، داور و مبنای عرل و قضاوب قرار دهند. هللا متعال 

 :فرمایدمی

﴿              

            

    ﴾ [56ء:]نسا 

اع دنچع ا  نو و  ا  ا ای اهه  اعایهی اسانی اا اع اگ  نمی 

خواهه  طاغو  اا ایان ، از نو نازل ش ه، اآمان دوا هپیش 

ان  اع طاغو  اام   اوا ق اا  هه ؟ حال دنکع  ستوا آامتع

خواه  دنان اا اع گم اهی  وا و  اازی  چاا شون ؟ شیطان ای

 نماآ .

﴿  ﴾  در هااین که است این گرنشان و «برندگران می»یعنی 

 که چهستند؛ زیرا در عرل با آنه گودروغ کنند،می ایران ادعای کهاین
با سوگند، باان  هللا سپس. نرایندنازل کرده است، مخالفت می هللا
یا داور قرار  ال یغار قوانان دادنَ  قرار داور با ایران که فرمایدمی

 :ندارد سنخاتی و خوانیهم گونهاردادن طاغوب، ه

﴿             

      ﴾ :[56]نساء 

نو  اگ  اآهکع نمی دوان  ها اآمان خی ؛ سوگه  اع پ وا گاا  دن

 اوای نو از  سپساا  ا اختالمانشان اع  اوای اخوانه  و 

  لگی  نشون  و اااال نسلیم ااشه .

 و دهدرا داور قرار نری ال یاز کسی که ویی  هللا سانبدین

 نفی شود،نری خرسند یکرشان، به و اذیردنری را ااامبرش و هللا یکم
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 چهیا آن ال ی ایکاا دادن قرار اورد که یابامدرمی لذا است؛ کرده ایران

به اروردگار  نزدیکی و تقرا ینازل کرده، ایران و وسا،ه هللا که

متعال است که باید با ایران و اعتقاد هرراه باشد؛ یعنی انسان، هم ایکاا 

نازل کرده به عنوان  را داور قرار دهد و هم به آن چه که هللا ال ی

 کهاینین طریا هللا متعال را بندگی کند؛ نهدین، باور داشته باشد و از ا

 یا دهد تن هاآن به خاطرنبدی فقط ایکاا، این به اعتقاد و باور بدون

 .مفادترند که بپذیرد را هاآن
 در و آیدمی ادید بندگان ماان که اختسفاتی یواج  است که در هره

 نازل فرموده است، مبنای هللا که چهآن زندگی، شؤون یهره

﴿ :فرمایدمی متعال هللا کهقضاوب باشد. چنان    ﴾  یعنی

 اختسفاب یهره شامل این، و. آیددر اختسفاتی که در ماانشان ادید می
 .شودمی یقوق سایر و آبرو جنایی، یقوقی، مالی،

 آن از غار قوانانی به هللا، شریعت جایاین، کفر است که کسی، به

نراید. هللا  ال ی شریعت گزینجای را بشری قوانان یا ردبااو روی

 نازل او که چهمتعال، به کفر کسانی یکم کرده است که مطابا آن

 :فرمایدمی که گونههران کنند؛نری یکم فرموده،

﴿         ﴾ :[33]مائده 

 اع اطااق احکاای اع اهلل نازل نمو ه، حکم نکهه ، اام ن .اسانی 

ِالصال»مروزی در  ِقدر  و خود «تفسار» در جریر، ابن«ةتعظيم

 روایت ادرش از طاوو ابن از معرر از «الرصنف» در عبدالرزاق

 شد؛ سؤال آیه، این یدرباره عن راهللارضی عبا  ابن از: است کرده

 1«.است کفر این،»: فرمود

                                           
وایوت آموده ر ایون یاداموه در کوهیعنی آن شخ،، به این یکم کفر ورزیوده اسوت. چنوان  -1

 فرسوتادگان و هواو کفرش، ماننود کفور کسوی ناسوت کوه بوه هللا، و فرشوتهان، و کتواا»است: 
 سوو،ف و صووحابه از یووکغ نووداریم کووه هووارسوورا«. و بووه آخوورب، کفوور ورزیووده اسووت هللا

 شووراراز ایوون آیووه مخالفووت کوورده باشوود و ایوون، ی ووت بووه عبووا بووا برداشووت ابوون صووالل
 او بوا صوحابه سوایر و بهویود سوخنی صوحابی، یوک وقتوی: اندفتهگ هااصوالی زیرا رود؛می
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 ،«السنن» در با قی و «الرستدرک» در یاکم و یاتمابیابن چنانمه

 هشاا از «التر اد» در عبدالبرو ابن ،«ةتعظيمِقدرِالصال» در مروزی

 عن راهللارضی عبا  ابن که اندکرده روایت طاوو  از ی ار بن

 .«است اصغر کفر این،»: فرمود آیه این یدرباره

 گفته اشدانسته و ابن معان دربارهایرد، هشاا بن ی ار را ضعاف 

آن دسته از  ما: است گفته ناز عاانهابن. باشدمی ضعاف شدببه: است

. اذیریمنری ناست، دیهران نزد که را ی ار بن هشاا هایروایت

 یزمره در را او عقا،ی و شودمی نوشته یدیثن: است گفته ابویاتم

 .انددانسته ثقه را او سعد،ابن و ع ،ی است؛ برشررده ضعفا

 .رسدمی نظربه تردیدگاه نخست، صحال

روایتی دیهری هم که به مضرون روایت دوا و موقوف به طاوو  

به هران مف وا از  روایتیناز  و است شده نقل صحال سند با باشد،می

است. گفتنی است:  نقل کرده او از ط،حهکه ع،ی بن ابی عبا ابن

 زیرا باشد؛می ی اراز روایت ابن ب تر ط،حهروایت ع،ی بن ابی

 .است عبا ابن ینوشتهبرگرفته از دست روایتن

کفر  ،این»: گویدمی« تحکام القوانان»شاخ محرد بن ابراهام در 

را در جایهاه  لعان و شدهبزرگ و روشنی است که کسی قوانان نفرین

به زبان  صبر ق،  محرد امان ماناالقوانانی قرار دهد که روح

 و ۀنازل کرده است تا ااامبر کریم ع،اه أفضل الصس عربی مبان
 «.باشد هشدارهندگان جزو التس،ام

 را خودساخته قوانان کنند،بسااری از کسانی که ادعای اسسا می

 روی قوانان این به که کنندمی م بور را خود زیردستان و اندبرافراشته

 کند، مخالفت هاا آنب ال ی قونان اجرای خاطربه هرکس و بااورند
                                                                                           

 جر وور، دیودگاه بور بنوا کوه اسوت «سوکوتی اجراع» ناا به اجراع نوعی این، نکنند، مخالفت
 شوود؛در یقون نروود، تقویوت موی صبا دعایی که ااامبر عبا ابن دیدگاه. باشدمی ی ت
بوه او دانون و باونن دینوی و قودرب  دعوا کورد کوه هللا عبوا بورای ابون صااوامبر زیرا

محرد بون الصوالحان،ریواض شورح از نقولبرداشت دقاا مسایل را عنایوت کنود.  ]متورجم، بوه

 خالود و ال رال، بن محرود: تحقاابه اول، چاپ الصفا، ةمکتب ،423ص ،1، جصالل عثاران

 .[عثران بن محرد بن
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 و گویندمی را ش ادتان دارند ادعا که یالی در نرایند؛می م ازاتن

 کردشان،، واج  است! ولی رویال یقدند که اجرای شریعت معت

را قبول دارند، اما  ال ی شریعت ظاهر، در هرچند که است این گرنشان

 .انددر باطن، آن را نپذیرفته

یا تغاار  کنند،ا رضایت یکدیهر زنا میبلغو م ازاب زناکارانی که 

یا خودداری از اتراا  از قط  دست به شسق و جریره، ویکم سرقت 

 و کفر هره، عقاده، آزادی نااَ ی ت بر مرتد و لغَو م ازاب اعدامن به

 .است آشکاری گرراهی

به یاشاه راندن شریعت اسسمی و عدا قضاوب بر اسا  مبانی 

 زندگی، شؤون دیهر و اختسفاب و هادر نزاعیقوقی و قوانان اسسمی 

و انحراف در  گرراهی هاینشانه ترینواضل و ترینخطرناک جزو

 .آیدمی شرارصر بهاجوام  اسسمَی مع

، گرراهی و بسی ال ی قوانان جای به بشری هایدیدگاه گزینیجای

 بن س،اران. است شده مس،رانان دناای و دین گاربزرگی است که دامن

 قتل از بدتر کفر، که نروده باان کتابن در متعال هللا»: گویدمی سرحان

 و شرک ییعنی: فتنه - 1؛﴾   ﴿: است کشیآدا و

﴿: فرمایدمی چنانهم -.است بدتر کشتار و قتل از کفر،       

﴾و از  -، از قتل و درگاری بدتر است.یعنی: شرک و کفر - 2؛

 که گاریمنتا ه می لذا است، کفر طاغوب، نزد به داوری بُردن که جاآن

مرات  کم تر از به مردا، یهره بردن ماان از و کشتن ااامدهای و گناه

این است که طاغوتی را روی کار بااورند که بر خسف شریعت اسسا 

 .«ران دیکم می

                                           
 .317بقره:  -1

 .151بقره:  -2
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 و باشدبرای امت، ب تر می و شریعت هللابدون شک، ایکاا 

در این هار  رد وبها قرار رانییکم و قضاوب مبنای که است واج 

 ناازها او، و دارد گذارین؛ زیرا تن ا هللا، یا تشری  و قانوشکی ناست

 و اوضاع دگرگونی به و داندمی خودشان از بان را مخ،وقاتن مناف  و

 و هست که چهآن از کامل طوربه و است داناتر دوران تغاار و ایوال

چهونهی عدا، در  و کافات از و باشدمی آگاه بود، خواهد که چهآن

 صورب ااداین، باخبر است.

 و باروانماده مانند معاصر هایبرخی از خردگرایان و معتزلی

در عرل و  ال ی شریعت دادنَ  قرار مبنا که کنندمی گران هالابرال

و ترور  سااسی خودکامهی و استبداد اذیرش، ایمعن به رانی،یکم

 و ماندگینهری، عق ، جرود، بستهال یو یکم و شریعت  است فکری

 کهاین از گذشته هااین یهره. باشدمی نوین تردن با هرراهی عدا

 - گویا باشد؛می متعال اروردگار از بدگویی است، اسسا از خروج

را با تغاار مکان و زمان، نری  مص،حت بندگانن خداوند -نعو  باهلل

 داند!

داند میرا مبنای یکم و قضاوب  ال یاما کسی که ایکاا و شریعت 

 به برتریو  داردو به رعایت این اصل م م و وجوا آن، ایران 

و  ، اما در عرلقوانان بشری، معتقد باشد شریعت و ایکاا شرعی از

 اهل هایتراشید ب انهی واهی ماننهاب انه خاطر، بهموارد ایدر ااره

 یکم شریعت مطابا مقاا، و است و دناا طر یا به معصات، و هوا

 دارد، ا عان و آگاهی عرل، این بودن یراا به یال عان در و کندینر

 .ناست خارج اسسا یو از دایره شده و ظ،م و جور مرتک  کفر اصغر

]ه اس، حکم آا اههمو ی از احکام آا  ناقض پنجم:

و از دن اتهف  اا ا  ا ان   صای ااالغی پیاا  اههمو ه

 اام  است؛ ه چه  خو ، اع دن  مل اه [ااش ، 
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آورده است، دشرنی  صآری! هرکس با یکم یا رهنرودی که ااامبر

داشته باشد یا آن را بد بداند، به هللا متعال کفر ورزیده است؛ این، یکی 

 از را بنده که است بزرگی اعتقادی نفاق و منافقان هایاز ویژگی

 باشد، داشته ایویژگی چنان که کسی و کندمی اخراج اسسا، یدایره

 .بود خواهد دوزخ یرده تریندر اایان

 وجود ادوار یمنافقانی که دارای نفاق اعتقادی هستند، در هره

 غال  دشرنانن بر و است قدرب در اسسا که زمانی ویژهبه اند؛داشته

و  صیا روش ااامبر ال ی شریعت از چازی رکسه بنابراین،. باشدمی

را دوست  -امر باشد یا ن ی و جزو عقاید باشد یا ایکاا -یکرن را 

به خود ستم کرده و خویشتن را در  نداشته باشد و از آن متنفر باشد،

 که کردیدارد. مانند رویمعرض عذابی قرار داده است که طاقتن را ن

 و هالابرال و مادی گرایان نندما دوران این منافقان از بسااری

ی را که هللا متعال نازل کرده است، بد و ایکام و دارند زدگانغرا

 اسسمی هایناشایست می اندارد؛ مانند قوانان کافری و م ازاب

 نایابه و عردبه که قاتل قصاص خواری،شراا دزدی، یدرباره

 یدیه نصف زن، یدیه که قبال این از قوانانی ناز و شده قتل مرتک 

از سوی هللا متعال آورده  صااامبر که شریعتی با هااین. باشدمی مرد

 اگر. هستند بارون اسسا یاست، بغض و دشرنی دارند و از دایره

 هم باز کند، عرل داند،بد می یکری شرعی که آن را به خود کسی،

 ورطبه را چندهرسری که کسی مانند ناست؛ مس،ران و ندارد ایفایده

 را چندهرسری که شرعی یکم این با و داندمی بد اسا ، از و مط،ا

بغض دارد؛ یتی اگر خود ت دید فراش کند، باز  است، داده قرار جایز

 هم کافر است.

 ش ادب  گواهی با زن دو گواهی بودن برابر یکم که کسی چنانهم

 تونم از که ایکامی از ایااره با یا و داندمی بد را مرد یک( دادن

 خسف بر را هاآن و کندثابت شده است، مخالفت می ال ی ویی و دینی

 :فرمایدمی متعال هللا. است کافر اندارد،یم واقعات یا عقل



 11                     اقض اسالم مباحثی پیرامون نو
 

﴿            

   ﴾ :[2-3]محمد 

و هالات و نااو ی ا  اام ان اا  و اهلل ا مالشان اا نااو  و ن ناه  

چنع اا اهلل ننازل ان  ه اسنت،     س ب او  اع دنان دنا  . اآ ، ا ان

 ناگواا  انسته ؛ پس )اهلل( ا مالشان اا ن اه نمو .
را ناگوار  ال یهللا متعال، در این آیاب، از کسانی که شریعت 

﴿ کافران عنوان به دانند،می   ﴾  یاد کرده و باان فرموده

﴿است: به سبَ  این کفر که        ﴾ناکشان اعرال ی، هره 

﴿: گذاردنری باقی ناکی عرل هار کفر، زیرا رود؛می ماان از  

   ﴾. 
 یا آشکارا اند،را بر خود گذاشته بسااری از کسانی که ناا مس،ران

و رهنرودهای نبوی، گستاخی  ال یاشاره نسبت به بسااری از ایکاا به

 باطنی مال این گوناگون هایشاوه به و کنندو اظ ار ناخرسندی می

: گویندمی گاه نرایند؛را رد می ال ی شریعت و دهندمی بروز را خود

: این گویندمی گاه و ؛ندارد وجود شریعت این به ضرورتی دیهر

شریعت، برای زمانی بوده که گذشته و یال، تاریخ استفاده از آن 

 و هللا با مخالفت و دشرنی معنای به هااین یسپری شده است! هره

 .اوست ااامبر

اگر کسی مرتک  کار یرامی شود و در عان یال، به یراا بودن 

 یراا که رباخواری یا زناکار خوار،آن، ا عان داشته باشد، مثل شراا

بودن عر،ن را قبول دارد، یکرن مانند سایر گن کاران است؛ یعنی 

بخواهد،  بستهی دارد؛ اگر هللا ال ی یم ازاب یا آمرزش او به اراده

 مرتک  کسی اگر لذا. آمرزدمی را آنان بخواهد، اگر و کندعذابشان می

 یا داندمی بد ار آن بودن یراا که ناست معنا بدین شود،می یراا عرل
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 شخ،آن که ناست این گرنشان کند،گر کسی عرل واجبی را ترک میا

 کباره گناه ارتکاا که کسی لذا دارد؛ دشرنی و مشکل یکم این اصل با

 اان در را خوارج راه اندارد،می ال ی ایکاا با دشرنی ینشانه را

 هرکس که دمعتقدن و دانندمی کفر را کباره گناه ارتکاا که است گرفته

 ناه کباره شود، هراشه در دوزخ خواهد ماند.گ مرتک 

، مس،رانی هر که است این گرنشانآیاب، ایادی  و آثار فراوانی، 

 گناه ارتکاا و ماندمی باقی مس،ران چنانشود، هم مرتک  گناه کباره

شریعت ناست. از جر،ه روایتی که به معنای دشرنی با  ، لزوما  کباره

از طریا زید بن اس،م از ادرش از  خود «صحال» در هللابخاری ریره

مردی به  صهللاروایت کرده است: در زمان رسول عرر بن خطاا

از بابت  صااامبر فرمان به و خنداندرا می صناا عبدهللا بود که ااامبر

روزی او را با هران ُجرا نزد  بود؛ خورده شسق خواری،شراا

زدند. یکی از یاضران  صور ااامبرآوردند؛ او را به دست صااامبر

 نزد -خواریبه ُجرا شراا - زیادگفت: خدا لعنتن کند که او را چه 

أنَّ ِ َِعل ْمتِ َِماِفَظَواللَّ ِ ِتَظْلَعن وه ،ِال»فرمود:  صااامبر! آورندمی صااامبر ِإالَِّ
 که نهگواو را لعنت نکناد؛ به هللا سوگند، آن»یعنی: «. َوَرس وَل ِ ِاللَّ ََِِي  بِ 

 «.او هللا و ااامبرش را دوست دارد دانم،می من

آورده  صماان بد دانستن اصل و اساَ  شریعتی که ااامبر نکته:

 تفاوب باشد، دشوار انسان، برای دینی عرل یک ان اا کهاست، با این

 او برای شوهرش ندارد دوست زنی هار کهچنان دارد؛ وجود زیادی

و ج اد با کفار، عرل  ااکار چنانهم. دکن فراش ت دید یا بااورد هوو

. افتدسخت و دشواری است؛ زیرا جان و ماَل انسان در خطر می

 :فرمایدمی هللا که گونههران

﴿     ﴾ :[211]بقره  

جهگ و جاا   ا ااه اهلل ا  شما م ض ش ه؛ ه چه  ا اآتان 

 ناگواا است.
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 باشد؛ر هوای سرد، سخت و دشوار مید گرفتن وضو طورنهرا

تکرال »یعنی: «. اْلَمَكار هِ ِعلىِاْلو ضوءِ ِإسباغ»فرموده است:  صااامبر

 «.سب  از ماان رفتن خطاها و رف  درجاب است(  هاوضو در سختی

 زن باشد؛این، کامس  طباعی است و از اختاار انسان، خارج می

از اصل شریعت و جواز  باشد، داشته هوو دندار دوست که باایرانی

 اسسا در را عرومی یکم این و آیدبرای مرد، بدش نری یچندهرسر

 براین و کند ازدواج دوباره شوهرش که ناست راضی فقط دارد؛ قبول

 .بااورد هوو
 رواین از دارد؛ دوست را مالن و جان طباعی، طورانسان، به

به فضا،ت ج اد و  کهاین ضرن ادگر،ج  و رزمنده یا م اهد یک بساچه
ااکار در ر اه اسسا ا عان دارد، ج اد و ااکار با کفار، برای او دشوار 

﴿: فرمایدمی هللا کهلذا این است؛     ﴾  بدین معناست که

 زیرا. باشدجنن و ج اد در راه هللا، برای شرا سخت و دشوار می
د و هنهاا رویارویی با ج ا سفر در که هاییسختی از گذشته م اهد،

مرکن است زخری یا کشته شود. و  لحظه هر شود،دشرنان، متحرل می
 این، آسان ناست.

ریشخند گرفتن چیزی یا بخشی از دین به ناقض ششم:

یا آیات  ردن پاداش یا مجازات آنو مسخره ک صپیامبر

 [ ، کفر استاهلل
 فرماید:زیرا اهلل متعال می

﴿           

             

        ﴾ :[11-12]توبه 
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اآ (، و اگ  دنان اا اازخواست اهی )اع چ ا چهی  سخهانی گفتع

ا  آم. اگو: دآا اهلل، و دآا  گوآه : اا مقط شوخی و اازی ایای

گی آ ؟  ذا و ااانع نیاواآ ؛ و پیاا  ش اا اع اسخ ه ای

هی از شما اا اآ . اگ  گ وااستی پس از اآمانتان، اف  وازآ هاع

ا خشیم، گ وه  آگ ی اا  ذاب خواهیم ا  ؛ چ ا اع اج م 

 ان .او ه

 به گارند،می مسخره و بازیهللا متعال، کسانی را که آیاب او را به

 :است فرموده و نروده ت دید خوارکننده، عذابی

﴿            ﴾ 
 [2]جاثیه:

گی  ؛ سخ ه ایااا اعو چون چیزی از دآانمان اا  اآاا ، دن 

 ااای ) اپیش(  اان .چهی  اسانی  ذاب خفت

 ت دید باران و کافران به عذاا خفتمشرکدر قرآن کریم، فقط 

 اوامر ها،، رهنرودها، ی تال ی آیاب از منظور: است گفتنی. اندشده

 .است خداوندی نواهی و

 که است ثابت دینی متون از»: گویدمی« الفصل»ابن یزا در 

 یا کند مسخره را ااامبرانن یا فرشتهان از یکی یا متعال هللا هرکس

 که جاآن از بهارد، ریشخندبه را دینی فرایض یا قرآن هایآیه از یکی

ا ی ت شده است، در صورتی که بر او اترا ال ی آیاب ها،این یهره

 1«.باشد، کافر است

 اگر قصد مسخره کننده، شوخی باشد حکم آن چیست؟

                                           
 .355، ص2، جلفصل ف، الر،ل واألهواء والنحلا  -1
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 آیان و اسسا از ارتداد و خروج دین، گرفتن ریشخندلذا به

 قصد هرچند آید؛می شراربه صمصطفی محرد هللا، یبنده ترینبرگزیده

 :فرمایدمی هللا که گونههران. باشد شوخی کننده،مسخره

﴿           

             

        ﴾ :[11-12]توبه 

اآ (، و اگ  دنان اا اازخواست اهی )اع چ ا چهی  سخهانی گفتع

ا  آم. اگو: دآا اهلل، و دآا  گوآه : اا مقط شوخی و اازی ایای

گی آ ؟  ذا و ااانع نیاواآ ؛ و پیاا  ش اا اع اسخ ه ای

از شما اا اآ . اگ  گ وهی ااستی پس از اآمانتان، اف  وازآ هاع

ا خشیم، گ وه  آگ ی اا  ذاب خواهیم ا  ؛ چ ا اع اج م 

 ان .او ه

هللا، مسخره کردن  کردن مسخره که است این گره، نشاناین آی

کفر  صیا به ریشخند گرفتن چازی از شریعت و دین محرد صااامبر

 بهارد، ریشخندیا جزئی از دین را به هاو هرکس یکی از این ،است

 یادشده، یآیه .است کرده است زا را دین تراا یا هااین یهره گویا

و یارانن را  صوهی از منافقان نازل شد که ااامبرگر یدرباره

 و جریر ابن. کافرند ها،باان نرود که این هللا لذا گرفتند؛ ریشخندبه

 عرر بن عبدهللا از اس،م بن زید از سعد بن هشاا طریا از او، جز

 ماان در تبوک یغزوه در شخصی: اندکرده یتروا عن راهللارضی

 گودروغ اُراشت ا،  اُرخور، ها،سی مثَل اینک که ندیدا من،: گفت جر 

و  ص]منظورش ااامبر! باشد ترسو دشرن، با رویارویی هنهااَ  و

[ در برابرش بودند.[ شخصی ]به ناا عوف بن مالک اصحاا

 صااامبر اطسع به را تسخن. منافقی تو،! گوایستاد و گفت: ای دروغ

ع یافت و این آیاب از این موضوع اطس صااامبر نتا ه در. رسانممی
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 که دیدا را مرد آن: گویدمی عن راهللانازل شد. عبدهللا بن عرر رضی

آویزان کرده بود و در یالی که  صااامبر شتر ااالن بندَ  به را خودش

 زخری ها،سنن برخورد اثر در و شدااهاین روی زمان کشاده می

و  نداشتم شوخی جز قصدی! خدارسول ای: گفتمی بود، شده

 .کرددر ااسخن این آیاب را تسوب می صهللارسول
به کافر بودن چنان کسانی یکم فرمود و  هللا سانبدین

: گفتندمی و کردندعذرخواهی آنان را نپذیرفت؛ هرچند عذرخواهی می

﴿          ﴾« :هللا. «کردیمما، فقط بازی و شوخی می 

 ﴿ :فرمود هاآن به متعال          ﴾« : عذر و

 به ایران،. «شدید کافر ایرانتان، از اس شرا راستیب انه نااورید؛ به
 ؛بهارد ریشخندیا دینن را به شااامبر که دهدنری اجازه مؤمن یبنده

وخی شولی وقتی ایران، ضعاف باشد، انسان گفتن سخنان کفرآماز را به
 .گویدمی کفرآمازی سخنان شوخی، نااَ  به و گاردمی

 مسخره کردن دین الهی از نشانه های منافقان و کافران

 متعال هللا است؛ کافران های، یکی از نشانهال یمسخره کردن دین 

 :فرمایدمی

﴿             

           

      ﴾ 

و )اهه  اى ا اسخ ه مقطایهه ، و ههگااى اع نو اا اى

 هوان ، او اا اع اهللدآا اآ ، همان شخصی است اع  (گوآه :اى

هاآمان اآستا گى اگ  اا، ا  پ ستش ات پیاا   ا انگیختع است؟!

ها اهح ف اه . و ا  آم، نز آک او  اا اا از پ ستش دننمى
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ن  گاه اع  ذاب اا ا یهه ، خواهه   انست چع اسى گم اهدن

 است.

 

 :است منافقان هایاز ویژگیو ناز یکی 

﴿            

             

       ﴾ 

خه آ نن  و چنون از اهااشنان    ا اااان همنوااه انع اؤاهنان انی    

اسننخ ه ی چشننم و اانن و اننع گذشننته ، دنننان اا اننا اشننااه اننی

گشنته ، انع   ی خوآش ااز انی گاه اع نز  خانوا هگ مته . و دنای

انع سن ب اسنخ ه ان  ن اؤاهنان(       ناز و نعمتی انع  اشنته  )و  

گفتهن :   آ ن ، انی گشته . و ههگاای اع اؤاهان اا ایشا اان ای

هننا واقعننار گم اههنن .  ا صننوانی اننع اننع نگا ننانیِ اؤاهننان،  اآنن 

 م ستا ه و گماشتع نش ه او ن .

 

 

یا  بدمسخره کردن از دین، اعتقاد شخص شرط نیست که با نیت حکم در 

 انجام گرفته باشد. خوب

را مسخره  ال یکسی که هللا یا آیاتن و یا چازی از دین و شریعت 

کند، کافر است؛ گرچه به گران خود، قصد است زا نداشته باشد و نراز 

 آماز،بخواند و روزه بهارد. یعنی با مسخره کردن و گفتن سخن مسخره

 گوید،می چهآن به ق،بن در که کندنری فرقی شود؛دین خارج می از

 منافقان، است، آمده قرآن در که گونههران خار؛ یا باشد تهداش باور
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 ب،که شوند؛می کافر سخنانی، چنان گفتن با که کردندنری هم را فکرش

 که ایولی عذر و ب انه ان اذیرفته است،عذرش که بردندمی گران

 ال یاین، یکم ذیرفته نشد و خروجشان از دین، ثابت گشت. ا آوردند،

 قطعی است. ،ال یاست و یکم 

 :فرمایدهللا متعال می

﴿  ﴾ [121عمران:]آل 

 دآا پس از اآمان دوا ن، اام  ش آ ؟

 چنان آیه این از»: گویدمی آیه این یدرباره تاراه ابن االسساشاخ

 چنان و شوندمی کفر مرتک  که کردندنری گران هاآید که آنبرمی

 روشن لذا دانستند؛نری کفر را -آیاتن و هللا گرفتن ندریشخبه - عر،ی

 کافر کند، مسخره را ااامبرش و هللا و باشد داشته ایران هرکس که شد

 این مرتک  چون و داشتند ضعاف ایرانی ناز هااین کهچنان. شودمی

 به هم باز کفر، نه دانستند،ماز شدند که آن را فقط یراا میکفرآ عرل

 1«.دانستندنری جایز را عرل این گرچه گردید؛ یکم اهآن شدن مرتد

 آشکار و کنایه مسخره کردن بر دو نوع است:

اول: مسخره کردن آشکار؛ مانند سخنی که منافقان گفتند و 

و یارانن را  صااامبر ها،آن شد؛ نازل مذکور، هایآیه ها،آن یدرباره

 مانند یا. گرفتند ریشخندبه  بزدل و گوبا عباراتی چون ارخور، دروغ

 ایایرقانه دین یا اایهبی دینَ  این،: گویندمی که هاآن از دسته آن سخنَ 

 !است

 هنهاا در اطوار و ادا یا دست یدوا: است زای غارآشکار با اشاره

 دینی شعایر ییا مشاهده صااامبر سنت یمطالعه یا کریم قرآن تسوب

رآن یا هنهامی که ایادی  در برابر صدای تسوب ق ب،ند کردن صدا یا

 سنت؛ و کتاا به ایترامیبی یا است زا قصدبه شودنبوی قرائت می

                                           
 .372، ص7الر روع، ج  -1
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 گستردگی به ایمسأله این، و است یکی ایترامی،بی و است زا زیرا

 .باشدمی کرانبی دریایی
 خطورت استهزاء به دین و شعایر آن و حکم همنشینی با مسخره کنندگان

ای خطرناک است که هللا متعال، از زهاندابه است زا یمسأله 

 :است فرموده و داشته بریذر کنندگانمسخره با نشانیهم

﴿               

               

     ﴾ :[132]نساء 

و اهلل )اآ  حکم اا(  ا ق دن ا  شما نازل ا  ه اع چون شهی آ  

اهه ، اا دنان نهشیهی  نا یاا انکاا و استازا ا الایگ وهی دآا  

اع اع گفتاا  آگ ی اپ  ازن ؛ زآ ا  ا اآ  صوا  شما نیز دن

ی اهامقان و اام ان اا  ا  وزخ همانه  دنان هستی . اهلل، همع

 اه .یجمع ا

یعنی اگر شرا »وید: گخود،  یل این آیه می« تفسار»کثار در ابن

این یکم به شرا رساد، مرتک  این عرل مرنوع شوید و  کهاس از این

 کنند،را انکار و مسخره می ال یا در مکانی که آیاب هبا آن به نشستن

 در کناد، تأیادشان عرل در و نهارید کاَرشان به کاری و شوید راضی

 1.«ایدکرده مشارکت آنان با عرل این در یقاقت

 حکم مسخره کننده به اجماع مسلمانان، کفر می باشد.

 و است؛ کافر ان،مس،ران اجراعدشناا بهوید، به صهرکس به ااامبر

ن راهویه، محرد بن ب اسحاق مانند امت دارناا ع،رای از گروهی

 تاراهابن و سبکی عااض، قاضی فارسی، ابوبکر عبدالبر،سحنون، ابن

                                           
 .937ص ،1ج کثار،تفسار القرآن العظام، ابن  -1
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 نقل ضرن عااض، قاضی. اندکرده نقل باره... اجراع امت را در اینو

دهد یا  دشناا صااامبر به هرکس...»: گویدمی باره،این در امت اجراع

یا از او بد بهوید یا عابی را به آن بزرگوار یا  بهارد بر او خرده

 یا بداند زشت را هاینیا یکی از ویژگیاصالتن نسبت دهد و یا دینن 

 چازی به را او ناسزاگفتن، و ایترامیبی قصدبه یا کند بدگویی او از

را اش ناست یا او را نکوهن کند و یرمتن شایسته که نراید تشباه

یکم  ها،این یبشکند یا از مقامن بکاهد و تحقارش نراید، هره

 نفرینن کسی اگر چنانرا دارد. هم صناسزاگویی به ااامبر واالمقاا

 قصدبه یا کند آرزو بدی چازَ  براین یا نراید دعا او ضد بر یا کند

 عباراب با یا و ناست اششایسته که دهد نسبت او به را چازی نکوهن،

 و زشت سخنان و نراید بازی بزرگوار آن آبروی با اشایستن و سبک

 عابی است، گذشته او بر که را مشکستی یا بهوید اشانی دربارهدروغ

 براین که بشری عوارض از برخی خاطربه را او یا بداند وی برای

 فتوا یائره و صحابه اجراع به هااین یهره کند، نکوهن افتاده، اتفاق

 مباح یکفر است و اختسفی دربارهتا زماَن ما،  صحابه زمان از

ی امت و س،ف صالل سراغ چنان شخصی در ماان ع،را خونَ  بودن

 قتل و بودن کافر ینداریم و جر  زیادی از ع،را، اجراع امت را درباره

 1.«اندکرده نقل فردی، چنان

 حکم مسخره کردن صحابه )یاران پیامبر( و انواع آن

 :است گونه چند بر ها،و ناسزا گفتن به آن مسخره کردن صحابه
 مانند باشد؛می اسسا از خروج و کفر امت، اجراعنوعی از آن، به

 یا ک،ی طوربه هاآن یمسخره کردن عروا صحابه یا ناسزاگویی به هره

 جز هاآن یهره از که ایگونهبه ارتداد؛ یا نفاق به آنان ساختن مت م

. شود یاد برگشتهازدین و مرتد منافا، چون نیعناوی با اندکی، ایعده

اندلسی، قاضی ابویع،ی، سرعانی و  یزا ابن جر،ه از ع،را از گروهی

 زیرا. اندکرده  کر بارهاین در را امت اجراع... و کثارابن تاراه،ابن

                                           
 .523، ص3شفا، قاضی عااض، ج  -1
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 ریشخندبه را هاآن یا دهددشناا می صحابه عروا به که کسی هدف

 اسسا دین بر و ببرند سؤال زیرَ  را اسسا ا اس که است این گارد،می

 و اخسقی هایتفاوب وجود با رواین از. بهارند خرده ااامبرش و

 و مطرح صحابه، عروا یدرباره را هاگاریخرده این ها،خدادادَی آن

 خاطربه نه را صحابه از یکی که کسی چنانهم. کنندمی بزرگ

 ضربه قصدبه ب،که اش، یخداداد و اخسقی هایویژگی و شخصات

 .است کافر کند،، مسخره میصااامبر و دین به زدن

 کفر ها،نوع دیهری از مسخره کردن صحابه یا ناسزاگویی به آن

است و سزاوار  فاسا دارد، کردیروی چنان که کسی ولی ناست؛

ی اندکی از صحابه، نه هره یا اکثریت آنان ؛ یعنی کسی که عدهم ازاب

 صفاب دیهر و ع،ریکم بُخل، بزدلی، به را آنان و کندرا مسخره می

 .ناست کافر نراید،می مت م زشت،
 حکم مسخره کردن علما و نیکوکاران و صالحان

 مسخره کردن علما و نیکوکاران نیز دو حالت دارد:

 ویژگی کردن مسخره مانند ها؛آن خودَ  گرفتن ریشخند: بهاول

 هللا زیرا است؛ یراا ب،که ناست، کفر این،. هاآن جسریَ  یا اخسقی

 :فرمایدمی متعال

﴿              

              

             

 ﴾ :[11]حجرات 

گ وه  آگ ی اا اسخ ه اه ؛ چع  ن اآ ای اؤاهان! هیچ گ وهی 

 ،( اههها )اع اسخ ه ایشون ( از اآ ها اع اسخ ه ایاسا )دن

اات  ااشه . و نیز زنان ن اآ  ساآ  زنان اا اسخ ه نماآه . 
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اهه ، ای شون  از زنانی اع اسخ هاسا زنانی اع اسخ ه ایچع

جوآی از آک آگ  نپ  ازآ  و هم آگ  اا اا اات  ااشه . و اع  یب

 های زشت ص ا نزنی .لقب

 ندگرفتنریشخ: هدف از مسخره کردن ع،را و ناکوکاران، بهدوم

 زیرا است؛ اسسا یدایره از خروج و کفر این،. هاستع،م و ناکَی آن

 است دینی هدف، ب،که ناستند، ناکوکاران و ع،را خودَ  است زا، از هدف

 ریشخنداین نوع مسخره کردن را به هللا. هستند آن یاملَ  هاآن که

 :است فرموده و برشررده اسسا گرفتن

﴿           

             

        ﴾ :[11-12]توبه 

اآ (، و اگ  دنان اا اازخواست اهی )اع چ ا چهی  سخهانی گفتع

ا  آم. اگو: دآا اهلل، و دآا  گوآه : اا مقط شوخی و اازی ایای

گی آ ؟  ذا و ااانع نیاواآ ؛ و پیاا  ش اا اع اسخ ه ای

اآ . اگ  گ وهی از شما اا ااستی پس از اآمانتان، اف  وازآ هاع

 وه  آگ ی اا  ذاب خواهیم ا  ؛ چ ا اع اج م ا خشیم، گ

 ان .او ه

 منافقان از گروهی یآیاب درباره این گذشت، تراان که گونههران

باان  هللا لذا گرفتند؛ ریشخندو یارانن را به صااامبر که شد نازل

 از سعد بن هشاا طریا از او، جز و جریر ابن. کافرند ها،نرود که این

 شخصی: اندکرده روایت عن راهللاعبدهللا بن عرر رضی اس،م از بن زید

 ها،این مثلَ  کسی که ندیدا من،: گفت جر  ماان در تبوک یغزوه در

! باشد ترسو دشرن، با رویارویی هنهااَ  و گودروغ اُراشت ا،  اُرخور،
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بودند.[ شخصی ]به ناا عوف بن  و اصحاا صااامبر منظورش]

 سخنت. منافقی تو،! گوو گفت: ای دروغ[ در برابرش ایستاد مالک

از این موضوع  صااامبر نتا ه در. رسانممی صااامبر اطسع به را

 عن راهللااطسع یافت و این آیاب نازل شد. عبدهللا بن عرر رضی

 صااامبر شتر ااالن بندَ  به را خودش که دیدا را مرد آن: گویدمی

 در و شدی زمان کشاده میآویزان کرده بود و در یالی که ااهاین رو

 قصدی! خدارسول ای: گفتمی بود، شده زخری ها،سنن برخورد اثر

در ااسخن این آیاب را تسوب  صهللارسول و نداشتم شوخی جز

 .کردمی

هللا متعال مسخره کردن مؤمنان را یکی از دالیل رفتن به دوزخ 

 برشررده و فرموده است:

﴿            

            

     ﴾ 

گوآ :  ا  وزخ خواا و ساات اع  وزخیان( ای )پ وا گاا

گفته : ااشی  و اا ا  سخ  نگوآی . همانا گ وهی از اه گانم ای

ای پ وا گاااان! اآمان دوا آم؛ پس اا اا ایاا ز و ا  اا 

ای. ولی شما، دنان اا اع ا خشای اع نو، اات آ  اخشاآه ه

از خاط نان  جا اع اسخ ه ا  نِ دنان ا ااآشخه  گ متی ؛ نا دن

 خه آ آ .ا   و شما اع دنان ای
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منصرف کردن و جمله ]سحر است که از آن ناقض هفتم:

 به طور کاذب با سحر بین اشخاص مند ساختنعالقه

دهد یا به آن راضی شود، باشد و هرکس انجامش می

 .کافر است
 معنای سحر در لغت و اصطالح:

 فرماید:زیرا اهلل متعال می 

﴿          ﴾ 

                          :(362)بقره] 

-)دن  و م شتع، ط ز ااطل ا  ن سح  اا اع ا  م داوزش ای

اع )اات ا( اع او  ا ن  اگ  اآ  ا ن ( واع هیچ اس چیزی آا  نمی

 ی دزااآشیم؛ ا ا ا اام  شوی.گفته : اا وسیلعای

،تی ع یا مخفی سببی که شودسحر در زبان عربی به چازی گفته می

 بودن مخفی سب  به را ش  اایانَ  کهناشناخته و ظریف دارد؛ چنان

ر» زمان، این در اعرال  ،(ُشن  ریه به چنانهم. نامندمی «س ح 

 سایر به ظریفی م اریَ  و است مخفی بدن در زیرا گویند؛می «س ْحر»

 شد، کشته بدر جنن در که عتبه رثای در ابوج ل. دارد بدن هایقسرت

ْحرُ انت»: گفت  اش از تر ، باد کرد.؛ یعنی: ریه«هُ فخ س 

 و خوانندمی که است هاییافسون و َوردها ها،سحر، ط،سم

 که کسی به تا گارندمی کاربه را شااطان آن، یوسا،هبه و نویسندمی

 عقل و ق،  در گاه یعنی دارد؛ یقاقت سحر،. برسانند آسا  خواهند،می

او را از کاری منصرف و به کاری  و گذاردمی اثر فرد، یاراده و

 ناز «عطف و صرف» سحر، به رواین از. کندمی منددیهر، عسقه
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 به را مردی کهچنان. ساختن مندعسقه و کردن منصرف یعنی اند؛گفته

 .عکس بر و کنندمی رغبتبی زنن

 آن، یاندازه و ید یا سحر هاینرونه و مصادیا یع،را درباره

 و سحر هاید؛ ع،تن، گوناگونی و فراوانَی شاوهدارن نظر اختسف

 جام  تعریف اصطسح، در سحر»: گویدمی شنقاطی عسمه. جادوست

 و است آن هایشاوه فراوانیَ  و تنوع سب  به این، و ندارد؛ مشخصی و

 کرد؛ مشخ، آن برای مشترکی قدر گزینه، دو ماان در تواننری

مورد، کامل است و در موردی  که گاه یک تعریف در یک ایگونهبه

 سحر یاندازه و ید یدرباره ع،را روناق، یا نادرست. از این دیهر،

 1.«دارند شدیدی نظر فاختس آن، از مشخ، تعریف یک یارائه و

 آیا سحر و ساحری حقیقت دارد؟

جر ور ع،را بر این باورند که سحر، یقاقت دارد و این، دیدگاَه اهل 

اإلشراف ع،ی مذاه  »سنت و جراعت است. ابن هباره در کتاا 

 ابوینافه جز دارد، یقاقت سحر، ع،را، اجراعبه»: گویدمی« األشراف

 .«ندارد یقاقت سحر، من، ظرن از: است گفته که هللاریره

معتزله ناز بر این باورند که سحر، یقاقت ندارد؛ دلا،شان، این 

 است که هللا متعال، فرموده است:

﴿      ﴾ :[11]طه 

ها و  ا اث  جا وآشان چهی  اع نظ  اوسی اسی  اع اآسمان

 اه . صاهاآشان ح ات ای

﴿: گویندمی هااین  ﴾نشان این، و شد، یعنی چنان تصور می 

 .ندارد یقاقت سحر، که دهدمی

                                           
 .444، ص4ضواء الباان، شنقاطی، جا  -1
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 اقوال گونهدیدگاه درست، این است که سحر، یقاقت دارد؛ هران

 البته دارد؛ وجود صالل س،ف و تابعان صحابه، از بارهاین در فراوانی

 .جادوست نواعا از یکی ندارد، یقاقت که تصور ای اد یا تخاال

در بسااری از موارد، جادوگر برای اجرای جادو یا سحر خود، از 

 برسد؛ ان اا به جادوین تا گاردغارهللا و ارواح خباثه کار می

به هللا، جزو گناهان بساار بزرگی  سحر را در کنار شرکَ  صااامبر

 گونههران. کشاندبرشررده است که انسان را به هسکت و نابودی می

ِالسَّْبعَِِاْجَتن ب وا»فرمود:  صااامبرآمده است: « صحاحان» رد که
وب َقات

 
 چه ها،ارسادند: این«. از هفت گناَه م ،َک بپرهازید». یعنی: «امل

شرک به »یعنی: «. ...السِّْحر،ِب اللَّ ،ِالشِّْركِ »: فرمود هستند؟ گناهانی

 «.هللا، سحر و...
 دشرک بودن سحر و ساحری از دو جهت می باش

 :گن دسحر، از دو ج ت  یل شرک می نکته:

 که سانبدین شود؛ها و شااطان، استفاده می: در سحر، از جنیکم

 بر بخواهند، او از چه هر شااطان، و هاجن به نزدیکی برای سایر

و را به مقصودش برسانند؛ به ا تا دهدان اا می ال ی دستورهای خسف

 هاشاطان که است آموزشی یعبارب دیهر، سحر و جادوگری، نتا ه

 :فرمایدمی متعال هللا که گونههران. دهندمی جادوگران به

﴿     ﴾ :[362]بقره 

الکع اآ  شیاطی  او ن  اع اف  وازآ ن  و اع ا  م، سح  نعلیم 

  ا ن .ای

 که چازی یدارد؛ یعنی ادعا : در سحر، ادعای غا  وجوددوم

 :است متعال هللا یویژه
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﴿         ﴾ :[12]نمل 

 ان . نمی غیب زای ، و هادسمان اوجو ا  از آکهیچ اهلل جز اگو:

ادعای غا  یا ادعای مشارکت با هللا در دانستن غا ، کفر و 

آشکاری است. لذا اصل بر این است که سحر، کفر و شرک گرراهی 

  گرچه باشد؛می
 آن:انواع سحر و حکم 

 رواین از. رسندنری شرک و کفر یدّ  به سحر، انواع از برخی

 :است گونه دو بر سحر باا، این از که گاریممی نتا ه

 ان اا شااطان یواسطهنوع اول: شرک است؛ یعنی سحری که به

 برساند، ان اابه را سحرش جادوگر، کهاین برای نوع این در شود؛می

 .آوردمی روی شااطان ارستن و عبادب و کردن قربانی به

 هامع ون یوسا،هکه به سحرینوع دوا: ستم و ت اوز است؛ یعنی 

ا و مرد آزار و ا یت برای غری  و ع ا  مواد و داروها برخی و

 .رسدمی ان اابه اناهدافش و هاتصرام از هابازداشتن آن

نوعی سحر یرکتی یا ورزشی هم وجود دارد که به قدرب جسری 

 وارونه که سحر نوعی ناز و گردد؛و سرعت یرکت و تردستی برمی

، ک و نارنن نوعی واق  در و است واقعات دادن ج،وه  چنان. باشدمی ک 

 و ظرافت با که گن ندمی سحر یوعهم ر در ج ت آن از مواردی

. مان دمی مخفی ع،تشان یا سب  که ایگونهبه شوند،می ان اا تردستی

. باشد ناشناخته ع،تن که شودمی گفته کاری به لغت در سحر زیرا

ْحرااِاْلبَظَيانِم نَِِإ نَِّ»: است آمده یدی  در کهچنان برخی از »یعنی: «. َلس 

 از برخی کنهَ  کهبه عبارب دیهر، با این ؛«است سحر سانسخنان، به

 .آیندمی چشمبه ولی ناست، روشن سخنان،

 
 حکم ساحر در اسالم

 روشن گذشت، تراان که سحر انواع بندییکم سایر ناز از تقسام

 :دارند دیدگاه دو بارهاین در ع،را و شودمی
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 را سحر عبدالوهاا، بن محرد اماا کتاا، یای چون نویسندهعده

 هللا زیرا. ع،راست جر ور دیدگاهَ  این، و اندتهدانس کفر مط،ا طوربه

 :فرمایدمی متعال

﴿            

          

             

﴾ :[122]بقره 

اامته  ی پا شاهی سلیمان )اع هم ایچع شیاطی ،  ااااهو از دن

خوان ن ، پی وی ا  ن ؛  ا حالی اع سلیمان و ا ای ا  م( ای

آ  شیاطی  او ن  اع اف  وازآ ن  و گاه اف  نوازآ . الکع اهیچ

ی چع اا اع ا   و م شتع ا ن  و نیز دناع ا  م، سح  نعلیم ای

های( هااو  و اااو  نازل ش . )دن  و م شتع، ااال )اع نام

 ا ن ( واع هیچ ط ز ااطل ا  ن سح  اا اع ا  م داوزش ای

: اا گفته اع )اات ا( اع او ای ا ن  اگ  اآ اس چیزی آا  نمی

  ی دزااآشیم؛ ا ا ا اام  شوی.وسیلع

 هران و اندکرده تصریل یادشده بندیو برخی از ع،را به تقسام

 اند،دانسته کفر را سحر که کسانی لذا است؛ ترصحال دیدگاه،

 سحر یکم یدرباره که جاآن از. است بوده آن اول نوع منظورشان

 رساده ناز سایر یکم هب اختسف این یدامنه دارد، وجود نظر اختسف

 کفر سحرش، اگر لذا خار؟ یا شودمی کشته مرتد، عنوان به آیا که است

 نباشد، کفر سحرش اگر و کنندمی اعداا مرتد، عنوان به را او باشد،

 قتلبه را او آزارش، و ا یت و کاریتبه از ج،وگاری خاطربه فقط
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 تر است او را گرفتن مص،حت که آیا ب نظر در با البته رسانند؛می

 بکشند یا نه؟

 سایر، آیا: گویدمی «األشراف مذاه  ع،ی اإلشراف» در هبارهابن

 خار؟ یا شودمی کشته سحر بردن کاربه و جادوگری خاطربه صرفا  

 اگر لذا. خار: اندگفته ابوینافه و شافعی و. آری: اندگفته ایرد و مالک

مالک، شافعی و ایرد،  خود بکشد، از دیدگاه سحر با را کسی سایری،

این  کهاین مهر شود،باید او را کشت؛ و ابوینافه گفته است: کشته نری

عرل را تکرار نراید یا به کشتن شخ، معانی از طریا سحر، اقرار 

کند. بنابراین، کشتن سایر از دیدگاه مالک و ایرد، یک ید یا م ازاب 

 .«باشداست و از دیدگاَه شافعی برای قصاص می

 صخبر مرفوع و متص،ی به ااامبر هاردر سنت رسول هللا  ته:نک

در دست ناست که به کشتن سایر دستور داده باشند. البته ترمذی در 

و... روایتی  3و دارقطنی 2«الکبار»و ناز طبرانی در  1خود،« سننَ »

یا طر از هااین است؛ بررسی درخورَ  که انددر این زمانه نقل کرده

 صهللاکی از یسن بصری از جندا از رسولاسراعال بن مس،م م

رَِحدِ »: اندروایت کرده ید سایر، »یعنی: «. ب السَّْيفِ َِضْرب ِالسَّاح 

 4مرفوع را آن تواننری که است خبری این،. «است شرشار یضربه

 اسراعال، یزیرا درباره دانست؛ یعنی رف  آن صحال ناست.

                                           
 (.4/33سنن ترمذی    -1

 (3/131الرع م الکبار، طبرانی،    -2

 (2/114سنن دارقطنی    -3

 کوه کنود؛ فرقوی نرویشوودنسبت داده موی صمرفوع، گفتار یا کرداری است که به ااامبر  -4

 ب،کووه دانود؛نروی مرفووع را مرسول روایوت خطاو ، البتوه. مرسول یوا منقطو  یوا باشود، متصول
 [مترجم. ]کندنقل می صهللارسول از صحابی که خبری از است عبارب مرفوع،: گویدمی
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 صوربطاع، یعنی بهگاه بدون ارسال و انق 1دارد؛ وجود اضطراا

 2.مرسل صورب به یعنی ارسال، با گاه و کندمی روایت متصل

نقل کرده، خالد العبدی « الرع م الکبار»در روایتی که طبرانی در 

از اسراعال، متسبعت نروده است و خالد، ضعاف است. ترمذی، 

« الع،ل»موقوف بودن این روایت را درست دانسته است. وی در 

 ؛«ناست چازی: گفت ارسادا؛ یدی  این یدرباره 3محرد از»: گویدمی

 .کرد رد را صحتن یعنی

ثابت است؛  از تعدادی از صحابه -کشتن سایر -البته این یکم 

و  5،«سنن»ابوداود در  4،«مسند»: ایرد در از جر،ه عرر بن خطاا

د: عرر بن خطاا اناز ب اله بن عبده روایت کرده 6«الکبری»با قی در 

نامه نوشت: هر سایری را بکشاد و ما، سه سایر  -کارگزاراننبه  -

 را کشتام.

 که گونههران داشت؛ را دیدگاه هران ناز عن اهللایفصه رضی

 از عررخود از طریا عبادهللا بن عرر از ناف  از ابن 7«سنن» در با قی

، یعنی وی که است کرده روایت عن راهللارضی عرر بنت یفصه

اشت که یفصه را سحر کرد و خود به این سحر، یفصه، کنازی د

 این. کشت را او عن اهللااقرار نرود و آن را بارون آورد. یفصه رضی

                                           
 [مترجم. ]ناست مرکن هایعنی در روایتن اختسفاتی وجود دارد که ترجال ماان آن  -1

 مرسل، روایتی است که راوی صحابی، در سندش  کر نشده باشد. ]مترجم[  -2

 [مترجم. ]باشدمی هللامحرد بن اسراعال بخاری ریرهمنظورش، استاَد او،   -3

 (1/51مسند ایرد،    -4

 (2342  داودسنن ابی  -5

 (.3/123السنن الکبری، با قی    -6

 (3/123سنن با قی،    -7
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 عن راهللارضی عررنارایت شد. ابن رساد؛ عثران عثران به خبر

رفت و گفت: کنازش او را جادو کرده بود و خود آن را  عثران نزد

قان  شد. گویا خشم  نرود. لذا عثرانبارون آورد و به جادوین اقرار 

 خ،افه یاز قتل آن کناز بدین خاطر بود که او را بدون اجازه عثران

 .بودند کشته

 در با قی که گونهناز هران دیدگاه را داشته است؛ هران جندا

از طریا خالد الحذاء از ابوعثران ن دی چنان داستانی از  1«سنن»

 روایت کرده است. جندا

 است؛ نشناده یدی  ن دی، ابوعثران از الحذاء خالد: گویدمیایرد 

 شده روایت یدی  ابوعثران، از خالد طریا از «صحاحان» در البته

 .است

این روایت را از طریا عاصم االیول از  2«التاریخ»بخاری در 

 .نقل کرده است ابوعثران ن دی از جندا

 از تن سه که است ثابت»: گویدهللا میاماا ایرد بن ینبل ریره

 .«اندقایل به کشتن سایر بوده صااامبر اصحاا

 خار، یا شودمی اذیرفته سایر یتوبه آیه که بارهع،را در این

 اذیرفته سایر یتوبه آیا»: گویدباره میهابن دارند؛ متفاوتی هایدیدگاه

ابوینافه و  مالک، از مش ور دیدگاه»: افزایدمی سپس و «شود؟می

در  -ایرد  و شافعی و شودنری اذیرفته اشن است که توبهایرد، ای

 .«گرددمی قبول اشتوبه: اندگفته -روایتی دیهر

 ناز کتاا اهل سایرَ  ابوینافه، دیدگاه از»: گویدمی چنانوی، هم

 استناد با شافعی و ایرد و مالک ولی شود؛می کشته مس،ران سایرَ  مانندَ 

 زنَ  یالبته درباره .شودنری کشته: اندلباد بن اعصم، گفته داستان به

 ابوینافه، نظرَ  از دارند؛ متفاوتی هایدیدگاه است، جادوگر که مس،رانی

 را او ب،که شود؛نری کشته است، جادوگر و کندمی اسسا اداعی که زنی

                                           
 .123، ص3سنن با قی، ج  -1

 .333، ص3التاریخ، بخاری، ج  -2
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 مرد یکم مانندی یکرن: اندگفته دیهر، اماا سه و کنندمی زندانی

 [. ]اایان سخن ابن هبره«است

با مشرکان و یاری رساندن به دوستی ] ناقض هشتم:

 [آنان در برابر مسلمانان
 فرماید:زیرا اهلل متعال، می 

﴿           

            

           

  ﴾ :(31-32)مائده] 

گی ن . ایهی اع اام ان اا اع  وستی ایاسیاای از دنان اا ای

سان( ! )ا آ اپیش م ستا ه ان  پیش خو ا ای  ا ی چع چیزدنان 

اع اهلل ا  دنان خشم گ مت و دنان ا ای همیشع  ا  ذاب اع س  

چع ا  او نازل ش ه، اآمان ا ن . و اگ  اع اهلل و پیاا   و دنای

گ مته ؛ ولی ایشت شان دوا ن ، اام ان اا اع  وستی نمیای

 اهح ف و ا ااان .

 و برشررده منافقان هایرا از ویژگیهللا متعال، دوستی با کافران 

 :است فرموده

﴿            

          ﴾ 
 [312-313]نساء:
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)ای پیاا  !( اع اهامقان اژ ه ا ه اع  ذاب  ا ناای ) ا پیش( 

گی ن ؛ ی اان ! دنان اع اام ان اا اع جای اؤاهان اع  وستی ا

جوآه ؟ )ا انه  اع(  ز ، همع، از دنِ اهلل یها ادآا  ز  اا نز  دن

 است.

کتاا  لست: کسانی که مشرکان از جر،ه اها فرموده باان چنانهم

 :فرمایدمی کهچنان هستند؛ آنان یجرگه از گارند،می دوستیرا به

﴿            

      ﴾ :[21]مائده 

ها اا اع  وستی نگی آ . دنان اؤاهان! آاو آان و نص انی ای

 وستان آک آگ ن . ه  اس از شما اا دنان  وستی نماآ ، از 

 ی دنان است.ج گع

 یهللا متعال، از دوستی با مشرکان در ن ان و آشکار و ناز از وعده

یکسان من  فرموده  طورچه راست باشد و چه دروغ، به آنان به کرک

 است:

﴿            

           

      ﴾ :[33]حشر 

نو ان( اام  دآا اهامقان اا ن آ ی اع هموااه اع ا ا اان )هم

قطع اا طواگفته : اگ  اخ اج ش آ ، اعخوآش از اهل اتاب ای

دآیم و ه گز م اان اسی اا ا  ض  شما اطا ت شما ای ون ای
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اهیم. اهیم و اگ  اا شما پیکاا شو ، قطعار شما اا آاای اینمی

  ه  اع دنان  اوغگوآه .اهی ایاهلل، گو

 لذا است؛ نهذاشته جاهللا متعال، هار عذری برای دوستی با آنان، به

 و روزگار گردش از نهرانی جان، یفظ مشرکان، از تر  یا دناا طر 

. ناست موج ی عذرَ  آنان، با مدارا نتا ه در و موقعات دادن دست از

 ماید:فرمی متعال هللا

﴿           

﴾ :[22]مائده 

ایهی اع اع )سوی  وستی اا( آاو  و نصااا ایماا الن اا ای

 «.ن سیم دسیب و گزن ی اع اا ا س ای»گوآه : شتااه  و ایای

 :فرمایدمی چنانهم

﴿           

  ﴾ :[121]نحل 

اآ ، ا ان س ب است اع دنان زن گی  نیا اا ا  دخ   ن جیح 

 اه . ا ن  و ا ان س ب اع اهلل ا  م اف پیشع اا ه اآت نمی

 چه و باشند خویشاوند چه کافران، یهللا متعال از دوستی با هره

 من  کفر، م،ل  دیهر از یا مرتد و مشرک یا باشند کتاا اهل باهانه،

 :است فرموده و نروده

﴿            

            ﴾ِ
 [21]مائده:
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ای اؤاهان! اهل اتاب و اام انی اا اع  آهتان اا اع اازی و 

ان ،  وست نگی آ . و نقوای اهلل پیشع اهی ؛ اگ  استازا گ متع

 اآمان  ااآ .

 فرموده است: چنانهم

﴿           

         ﴾ 
 [22]مجادله:

آاای اع اا وجو  اآمان اع اهلل و استاخیز، اا هیچ گ وهی اا نمی

اهه ؛ انی  وستی نماآه  اع اا اهلل و پیاا  ش  شمهی ایاس

ه چه  پ اان آا م زن ان آا ا ا اان آا خوآشاون ان اآشان 

 ااشه ..

 هرکس: است داده هشدار رسا باانی با و روشنیهللا متعال، به

کافران، توبه  با دوستی از و بهارد دوستی منان بهمؤ جایبه را کافران

ستان منافا و کافرش م،حا خواهد کرد، در نتا ه نکند، او را به دو

منافقان  گرفتار خواهد شد که سزاوار فرجامیچنان شخصی به هران 

 :است

﴿            

      ﴾ :[344]نساء 

ای اؤاهان! اام ان اا اع جای اؤاهان اع  وستی نگی آ . دآا  

 خواهی  ا ای اهلل  لیل دشکاای ا  ض  خو نان اآجا  اهی ؟یا

 بازاری اظ ار کنند،هللا متعال از کسانی که با مشرکان، دوستی می

 :است نروده
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﴿            

             

﴾ [23عمران:]آل 

اؤاهان ن اآ  اام ان اا اع جای اؤاهان اع  وستی اگی ن . اسی 

ای از  آ  و احمت اهلل ن اا ؛ اگ  اه ، هیچ اا هااای  اع چهی 

اع اع نو ی از دنان حذا اهی . و اهلل شما اا از نام اانی خو  دن

  اا .ا  حذا ای

 هللا متعال، به مرتد بودن چنان کسانی یکم کرده است:

﴿             

             

        ﴾ :[25-26]محمد 

ان، انع دآنی  ااطنل    اسانی اع پس از دشکاا ش ن ه اآت ا ای دن

نظ شننان  خننوآش اازگشننته ، شننیطان ا مننال زشتشننان اا  ا  

دااست و دنان اا اا دازوهای  وا و  ااز م آفت. زآ ا دننان انع   

 ا »ش ه از سوی اهلل اا نپسنه آ ن ، گفتهن :   اسانی اع وحیِ نازل

اناای  و اهلل، پهانان «. ا خی از ااوا از شما پی وی خنواهیم ان    

  . اناآشان اا ای

 شارع، و باشدمی شرارباره بیاین در سنت و کتاا هایداده

 است؛ ارداخته بزرگ اصل این باان به فراوانی مواردَ  در و روشنیبه

 یکی این، زیرا. است قطعی و متواتر بارهدر این دینی متون رواز این

ی با کافران و دشرنی با دوست باشد؛ترین اصول اسسا میم م از
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: گویدمی عتاا بن ایرد شاخ. بردن و آیان را از ماان میمؤمنان، دی

 و داده قرار واج  را مؤمنان با دوستی و کافران با دشرنی متعال، هللا»

 با دوستی از شدببه که گونههران است؛ فرموده تأکاد وجوبن بر

هللا، اس از وجوا تویاد، کتاا در کهچنان. است نروده ن ی کافران

 اشدرباره قرآنی دلال هرهاین و ناست یکم این شنیروهار یکری به

 .«ندارد وجود

 از شود؛می دیده بارهاین در فراوانی انهاریمتأسفانه، ج ل و س ل

 هو ، و هوا از ااروی خاطربه واهی هایبرخی با ب انه رواین

افران و دشرنی با مؤمنان ک با دوستی به مقاا، و است محبت و دنااط،بی

 تبدیل هره برای بزرگ آزمونی به قضاه، این سانبدین و نداارداخته

 .است شده

نان، یراا ن و یرایت جانی، مالی و نظری از آدوستی با کافرااس 

محبتشان در دل نباشد یا شخ،، دینشان را برتر از دین است؛ گرچه 

چنان عر،ی من  نروده است.  از شدبمس،رانان نداند؛ زیرا هللا متعال به

 :است فرموده متعال هللا شد،  کر تراان که رطوهران

﴿    ﴾ :[21]مائده 

 ی دنان است.ه  اس از شما اا دنان  وستی نماآ ، از ج گع

 کافران یکمَ  کسی، چنان یعنی شود؛و این، بر ظاهر آن، یرل می

 .دارد را

 هللا و ناست هللا یکم از ب تر کری،ی هار یقانبه»: گویدمی القامابن

 یجرگه از کند، دوستی هانصرانی و ی ودیان با هرکس که کرده یکم

 ناز خود هستند، نصرانی و ی ودی دوستانشان که آنان لذا. است آنان

 1.«دارند را نصارا و ی ود یکم

 ﴿»: گویدقرطبی می    ﴾ یعنی هرکس آنان را در برابر ،

 کسانی، چنان که نروده باان متعال، هللا ساننان، یاری کند؛ و بدینمس،را

                                           
 .37، ص1أیکاا أهل الذمه، ابن القام، ج  -1
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 که است این از مان  این، و دارد؛ را هانصرانی و ی ودیان یکم
 و بود ابیابن کرد، دوستی آنان با که کسی. ببرد ارث مرتد، از مس،ران
 غارمس،رانان، با دوستی قط  یاین یکم تا روز قاامت درباره سپس

 1«.ماند ماندگار

 گرنشان و شودمی یرل آن ظاهرَ  بر آیه، این»: گویدیزا میابن

 در و است کافر کند، دوستی نصارا، و ی ود با هرکس که است این

 2.«ندارند نظر اختسف هم با مس،رانان، از تن دو بارهاین

 :فرمایدهللا متعال می

﴿            

           

      ﴾ :[33]حشر 

نو ان( اام  اع ا ا اان )همدآا اهامقان اا ن آ ی اع هموااه 

قطع اا طواگفته : اگ  اخ اج ش آ ، اعخوآش از اهل اتاب ای

دآیم و ه گز م اان اسی اا ا  ض  شما اطا ت شما ای ون ای

اهیم. اهیم و اگ  اا شما پیکاا شو ، قطعار شما اا آاای اینمی

  ه  اع دنان  اوغگوآه .اهلل، گواهی ای
: گوید ضرن اشاره به این آیه میشاخ س،اران بن عبدهللا

 یا آنان به رساندن یاری برای مشرکان به ان انی یوعده وقتی»
 دروغانی یو نفاق است، گرچه وعده کفر ها،آن با خروج
 هاآن به آشکارا و صادقانه که کسی است روشن اس باشد،
 کرک به و کندن اطاعت میآنا از و دهدمی یاری یوعده
 به نظری و مالی کرک از و خواند،فرامی ن،کافرا به کردن

                                           
 .317، ص3قرطبی  ال ام  ألیکاا القرآن(، ج تفسار  -1

 .29، ص11الرح،ی، ابن یزمف ج  -2
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 یکری چه گارد،می قرار آنان یجرگه در و کندنری دریغ هاآن
 کهاین تر  ار فقط منافقان، که است یالی در این، دارد؟
 هللا که گونههران کردند؛ کاری چنان برسد، هاآن به آسابی

       ﴿ اید:فرممی متعال

    ﴾ :[22]مائده 

ایهی اع اع )سوی  وستی اا( آاو  و نصااا ایماا الن اا ای

 «.ن سیم دسیب و گزن ی اع اا ا س ای»گوآه : شتااه  و ایای

 ]اایان سخن شاخ س،اران[

 دوستانن، و دین دشرنان و هللا دشرنانَ  از جستن بازاری یالزمه

 :فرمایدمی متعال هللا کند؛ دوستی هللا، دوستان با مس،ران، که است این

﴿     ﴾ :[22]مائده 

 نهاا اهلل و پیاا  ش و اؤاهان،  وستِ شما هسته .

 برابر در هان به آنهار مس،رانی در دوستی با کافران و کرک کرد

ترین مص،حت بزرگ تویاد، نف  یا مص،حت ناست؛ معذور مس،رانان،

ترین فسادی است که باید آن امت است و فساد و تباهَی شرک، بزرگ

 طر  به مس،رانان برابر در کافران به کردن کرک لذا. کرد کنرا ریشه

 یفظَ  خاطرب، جایز ناست و یتی بهیا یفظ مال و قدر دناا به یابیدست

لذا دریافتام که یاری رساندن به کافران،  .ندارد توجا ی هار ناز جان

کفر و ارتداد از دین است و ع،را اجراع  اتفاق نظر( دارند که هرکس 

اهل کتاا و دیهر کافران را بر ضد مس،رانان کرک کند یا به هر 

 هللا. است کافر و هاشک،ی به آنان، یاری رسان د، هرانند آن

 :فرمایدیم

﴿            

      ﴾ :[21]مائده 
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ها اا اع  وستی نگی آ . دنان ای اؤاهان! آاو آان و نص انی

آک آگ ن . ه  اس از شما اا دنان  وستی نماآ ، از   وستان

 ی دنان است.ج گع

 تر  از هرکس،»: گویدمی هللاریره شاخلآشاخ س،اران بن عبدهللا 

ان و مدارا با آنان و برای دف  شرارتشان، با دین آنان اظ ار مشرک

از هراننَد آنان کافر است؛ هرچند دینشان ن خود کند، سوییموافقت و هم

 را مس،رانان و اسسا و باشد داشته دشرنی و بغض هاا بد بداند با آنر

 بردسرمیبه امنات در که کسی اس است، چنان که یال. بدارد دوست

 با و کندمی را دینشان با موافقت اظ ار و خواندمی یضور به را آنان و

 یرابطه آنان با و نرایدمی کرک هاآن به مالی، یرایت و نصرب

 کهاس از این و کندمی قط  را مس،رانان با دوستی و دارد اینهدوستا

 یدر جرگه است، بوده مویدان و تویاد و اخسص گزارخدمت سرباز

 شخصی چنان کفر در مس،رانی هار گارد،شرک قرار می سپاهاان

دشرنان هللا و   ترین سرسخت از فردی چنان یقانبه و ندارد شک

 تحت که شودمی مستثنا یکم، این از کسی تن ا. آیدمی شرارااامبرش به

 شوندمی چاره او بر مشرکان که است کسی او، و گاردمی قرار اجبار

 چنان تو با گرنه، و کن، کن چنان و چنان و شو کافر: گویندمی او به و

 کنندارند و شکن ه میگمی را او یا ُکشام؛می را تو و کناممی چنان و

 اطرانان و ایران با اگر. بهوید هاست،آن خواستَ  که را چهآن زبانبه تا

 البته. ناست او بر گناهی بااورد، زبان بر را هاآن یخواسته ق،بی،

 کفرآماز سخنی شوخی، روی از کسی، اگر که دارند نظر اتفاق ع،را،

 خاطریا به تر  روی از که کسی یکم اس است؛ کافر بهوید،

 1.«است روشن کامس   گوید،می کفر دنااط،بی،

 اسسا سرزمان به کفر سرزمان از ه رب به شریعت، رواز این

 اظ ار با معروال   کفر، هایسرزمان در اقامت زیرا است؛ داده دستور

                                           
 .«الدالئل» کتاا یر.ک: مقدمه  -1
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 بر گاریخرده و رضایتشان ج،  برای تسش و کافران با دوستی

 کسی»: گویدمی« الرح،ی»اندلسی در  یزاابن. است هرراه مس،رانان،

به مناطا کافران  - دارالحرا به و کندمی رها را السسادارا که

را رها کرده و از یاکم و  موالی خوین، هللا رود،می -جوستازه

از  صجراعت مس،رانان گریخته است. در یدیثی آمده است که ااامبر

و  باشدمی مبرا کند،هر مس،رانی که در ماان مشرکان اقامت می

 :فرمایدن سته است. هللا متعال می ئتابراز کسی جز کافر،  صااامبر

﴿    ﴾ :[11]توبه 

 و ا  ان و زنان اااآمان، آاا و آاوا آک آگ ن .

هرکس  که است درست دیدگاه، این لذا: گویدمی هللاابومحرد ریره

 مس،رانان رویاروی کفار به اوستنا با و برود جوبه مناطَا کفار ستازه

 ایکاا یهره و شودمی خارج دین، از و مرتد عرل، این با بهارد، قرار

 زمان نخستان در قت،ن وجوا جر،ه از گارد؛می تع،ا او به مرتد

 هرسرَ  با ازدواجن عقد شدن باطل ناز و مالن، شدن مباح مرکن،

ولی  بازاری ن ست.گاه از هار مس،رانی هار صانن؛ زیرا ااامبرمس،ر

 با ولی کند، فرار دارالحرا به ظ،م، از تر  خاطراگر کسی به

 هم کسی و نرساند یاری مس،ران برابر در کفار به و ن نهد مس،رانان

 بوده ناگزیر که جاان از دهد، اناه او به که ناابد مس،رانان ماان در

 1[یزا]اایان سخن ابن«. او ناست بر گناهی است،

  ایمان هایریسمان استوارترین از اهلل، خاطرشمنی بهدوستی و د

 هایریسران استوارترین از یکی هللا، خاطردوستی و دشرنی به

 تشبه از بزرگ اصل این از یرایت خاطربههللا متعال  و باشدمی ایران

 فرموده من  ظاهری هایشاوه و هاروش در کفار به شدن هرانند یا

 هایبه کفر و شاوه محبتی هار باطنن در مس،ران، شخ،َ  گرچه است؛

 ابومنا  از عطاه بن یسان از ابوداود و ایرد. باشد نداشته کافران
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فرمود:  صهللارسول: اندکرده روایت عن راهللارضی عررابن از جرشی

نظْه مِِْفَظه وَِِب َقْومِ َِتَشبَّ ََِِمنِْ» کسی که خود را به گروهی هرانند »یعنی:  .«م 

 «.ن استکند، جزو آنا

البته برای مس،رانی که در دارکفر است و از مخالفت ظاهری با 

 مطابا خود ظاهریَ  شکلَ  و لبا  در که است جایز ترسد،کافران می

، مشرکانبا ظاهری به مخالفت  صااامبر زیرا. نراید عرل هاآن روش

به اصحابن  صضعف دستور نداده است؛ ب،که فرمان ااامبر در یالتَ 

ر اشکارا با کفاسسا و مس،رانان، آ یاس از ظ ور و غ،بهاین بود که 

 مخالفت کنند.

آشکار  نقضَ  که کافران با دوستی هاینشانه ترینیکی از بزرگ

 برای که است هاییکنفرانس و هاگردهرایی ها،ایران است، نشست

 برگزار عقادتی اختسفاب بردن ماان از و ادیان تقری  و ویدب

 از گذشته مس،کَ د م،حدان صوفیا،ا هایاندیشه به همسأل این. گرددمی

 ناا به نوین قالبی با که گرددبرمی هود ابن و سبعانابن ت،رسانی، قبال

 در هااین شود؛می گاریای و مطرح لابرالی و باوریماده یاندیشه

 مرامانیبا همگریزی یا مخالفت با اصول دینی، دین و الحاد اصلَ 

د اسسا را کنار بزنند و آن را از خواهنمی و هستند سوهم خود یَ گذشته

 متن زندگی به یاشاه برانند.
 

 با گروهی دیگر از کفار حکم کمک گرفتن از کفار در جنگ نکته:

کرک گرفتن از کافران در نبرد با گروهی دیهر از کفار، مورد 

اختسف کارشناسان و ع،رای دینی است؛ برخی از ع،را، از این کار 

 از ایرا با توجه به ااره کار این هم برخی و اندکرده من  مط،ا طوربه

 از خاطر اطرانان و امنات یا آنان کرک به شدید نااز قابل از شرایط

 .انددانسته جایز مس،رانان، به خاانتشان عدا

 مس،رانان با ااکار برای کافران از گرفتن کرک یاما درباره

 که زمانی ویژهبه ناست؛ جایز که اورندب این بر ع،را تربان گر،آشوا

ن امر به چارگی یا تقویت کفار در برابر مس،رانان بان امد و نفعن ای
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 این در. شودبرای کافران بان از فوایدی باشد که عاید مس،رانان می

 این در گر،آشوا مس،رانانَ  برابر در کافران از گرفتن کرک صورب

 :تاس فرموده که گن دمی هللا هشدار

﴿    ﴾ :[21]مائده 

 ی دنان است.ه  اس از شما اا دنان  وستی نماآ ، از ج گع

گاه یکم کرک گرفتن از کافران در جنن و نبرد، به یّد کفر و 

اگر »: گویدمی اندلسی یزا ابن. رسدارتداد  خروج از دین( نری

و امثال آن، از کاری از روی تعص  مس،رانی مرزبان یا نظامَی 

 یا مخالفانن کشتن برای را دستشان و گاردمی کرک جومشرکان ستازه

 صورتی در گذارد،باز می اموالشان غص  یا و هاآن گرفتن اسارب به

 فرمانن تحت و او دست زیر کافران، و است کافران مافوق خود، که

 در دلا،ی هار زیرا ؛ناست کافر عر،ی، چنان ارتکاا سب  به هستند،

دارد که چنان شخصی، مرتک  کفر شده است. ن وجود اجراع و قرآن

اما اگر خود، مأمور و تحت فرمان کافران بوده و چنان عر،ی را به 

و در صورتی که هر  ناست شکی کفرش در است، داده ان اا هاامَر آن

 وقماف یکهار و باشند داشته یک رتبه -مس،ران و کافر -دو طرف 

 داناتر وهللا،. دانامنری کفر را عر،ی چنان ارتکاا نباشد، دیهری

 1.«است

]هرکس معتقد باشد که برای برخی از مردم،  ناقض نهم:

وجود  صی خروج از شریعت محمدگنجایش یا اجازه

                                           
 .331 -333، ص،11الرح،ی، ابن یزا، ج  -1
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مانند گنجایشی که برای خروج خضر از شریعت  -دارد، 

 کافر است[ -وجود داشت موسی
گذشت،  تراان که طورهران شود؛رَد سوا ناز میاین مورد، شامل مو

: است گفته اسسا نواقض از یکی عنوان به سوا یمؤلف در گزینه

 و مذه  یا کند شک کفرشان در یا نداند کافر را مشرکان که کسی»

لذا اگر کسی بر این باور باشد  .«است کافر بپندارد، درست را آنان آیان

 خضر کردَ روی سانندارد که به که برای برخی از مردا ایرادی

را ترک کنند، در یقاقت  ص، شریعت محردآیان موسی یدرباره

کسی را که به دینی جز اسسا روی آورده، کافر ندانسته است؛ و این، 

 است سنت و کتاا متون انکار معنای به و آیدمی شرارنقض اسسا به

ت؛ یعنی انکار اس بودن رسالت ااامبر این امت فراگار گرنشان که

 برانهاخته مردا، یرا برای هره صمحرد مصطفی هللا کهعر،َی این

 :فرمایدمی متعال هللا. است

﴿      ﴾ :[23]سبأ 

ی ا  م  هه ه اع سوی همع هه ه و هش ااو اا نو اا جز اژ ه

 نف ستا آم.

 :دفرمایو می

﴿       ﴾ :[123]اعراف 

ی شما ی اهلل اع سوی همعااستی ا  م ستا هاگو: ای ا  م! اع

 هستم.

 :فرمایدو می

﴿         ﴾ 
 [1]فرقان:
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اش نازل ا   نا اع ق دن اا ا  اه ه ذانیا ات است اس واال و اا

  .جاانیان ااش ی هه هایم

 و دهد ب شت نوید کنند،یعنی به کسانی را که از او اطاعت می

 .بترساند دوزخ اتن از نرایند،می نافرمانی او از که را کسانی

 :فرمایدمی هللا

﴿    ﴾ [12عمران:]آل 

 .گمان  آ  حق نز  اهلل اسالم استای

 از ااروی اسسا، اذیرد؛دین دیهری جز اسسا را نری یعنی هللا

آوردند تا  هللا سوی از دوران هر در که است هاییاااا و ااامبران

اایان یافت و  صمحرد امت، این ااامبر بعثت با نبوب یس،س،ه کهاین

، بسته شد و تن ا یک راه باقی هللا به منت ی هایراه یهره سانبدین

. لذا اگر کسی که اس از بعثت صماند؛ یعنی راه محرد مصطفی

 دناا از اسسا جز دینی با است، گذاشته هستی یاا به عرصه صااامبر

 :است فرموده متعال هللا که گونههران. شودنری اذیرفته او از برود،

﴿       ﴾ [32عمران:]آل 

 .شو و ه  اس  آهی جز اسالم اجوآ ، ه گز از او پذآ متع نمی 

 است. قبول قابل اسسا، دین فقط که فرموده باان متعال هللا سانبدین

 صهللارسول: گویدمی در یدی  صحال آمده است: ابوهریره

تِ ِاْلَنْب َياءِ َِعَلىِضِّْلتِ فِ »فرمود:  ِب س  ،َِجَوام عَِِأ ْعط يتِ : ْرتِ ِاْلَكل م  َِون ص 
، لَّتِِْب الر ْعب  ََِِوأ ح  ََِِوج ع َلتِِْاْلَغَنائ م ،ِل  ا،َِطه ورااِاَْلْرضِ ِل  دا ْلتِ َِوَمْسج  ِإ َلَِِوأ ْرس 

ََِِوخ ت مََِِكافَّةا،ِاْْلَْلقِ  یر ااامبران، با شن ویژگی بر سا»یعنی: «. النَّب ي ونَِِب 

به من عطا شده است که اان از من،  شن ویژگییعنی «. برتری یافتم

به  -قرآن و سنت -سخنان جام  . »نشد برخوردار هاهار ااامبری از آن

از مسافت یک ماه، دشرنانم، دچار تر  و ویشت من داده شده است؛ 

مال غنارت برای من یسل شده است؛ زمان، برای من مس د  شوند؛می
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و با بعثت من،  ااشده فرستاده مردا یهره سویو ااک گردیده است؛ به

 «.نبوب اایان یافت

: گویدمی و در یدی  صحال دیهری آمده است: جابر

 - به سوی»یعنی: «. َواَْلمْحَرِاْْلَْسَودِإ َلِِب ع ْثت»فرمود:  صهللارسول

 .«شدا فرستاده( غارعرا و عرا و  سرخ و سااه -نژادها یهره

خود از م الد از شعبی از جابر بن عبدهللا « مسند»اماا ایرد در 

با کتابی که از اهل کتاا به دست  روایت کرده است: عرر بن خطاا

آن را خواند، یعنی از  صآمد. وقتی ااامبر صآورده بود، نزد ااامبر

ِاْبنَِِيَاِف يَهاِأَم تَظَهوِّك ونَِ»محتواین اطسع یافت،  خشرهان شد و فرمود: 
يَِوالَّذ يِاْلَْطَّابِ  ْئت ك مَِِْلَقدِِْب َيد هِ ِنَظْفس  َاِج  َِشْيءِ َِعنَِِْتْسأَل وه مِِْالِنَق يَّةِاِبَظْيَضاءَِِِب 

َقِ ِفَظي ْخِب  وك مِْ ب واِِب  ق واِب َباط لِ ِأَوِِْب  ِ ِفَظت َكذِّ يَِوالَّذ يِب  ِ ِفَظت َصدِّ َِأنََِِّلوِِْب َيد هِ ِنَظْفس 
َع ِ ِامََِِحيًّاَِكانَِِم وَسىَِ آیا شرا ای اسر خطاا! »یعنی: «. يَظتَّب َعن ِ َِأنِِْإ الََِِّوس 

در دین خود سرگردان هستاد؟ سوگند به  اتی که جانم در دست اوست، 

 شودنری تحریف دچار هرگز - که اامن آیانی تویادی برای شرا آورده

 زیرا نپرساد؛ چازی کتاا اهل از. است ااک و خال، روشن، -و

درستی بدهند و راست بهویند، ولی شرا به را ااسختان است مرکن

انکار کناد یا ااسخ نادرستی به شرا بدهند یا دروغ بهویند و شرا 

 صتصدیقن کناد. سوگند به  اتی که جانم در دست اوست، اگر موسی

 من از کهزنده بود، یا نداشت خودسرانه کاری ان اا دهد جز این

 «.کند ااروی
احکام موجود در قرآن یا سنت ثابت شده را انکار  حکم کسی که یکی از

 کند

 از شدهیکی از ایکاا موجود در قرآن یا سنت ثابتهرکس، 

 یرا رد و انکار کند، کافر است؛ اس یکَم کسی که هره صااامبر

 کسی بر لذا. باشدمی روشن کامس   نراید،را انکار می صااامبر رسالت

 یهره به که است الزا و واج  ،آوردایران می صمحرد شریعت به که
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 داشته ایران محردی آیان هایفرمان و نواهی یهره از اعم رسالتن

اشد؛ و گرنه، ایران به بخشی از آیان محردی، سودی به یالن ندارد. ب

: گویدمی ابوهریره: است آمده صحال یدی  در که طورهران

َِِيْسَمعِ ِالََِِيد هِ ب ُِِم َمَّدِ ِنَظْفسِ َِوالَّذ ى»فرمود:  صهللارسول َِهذ هِ ِم نَِِْأَحدِ ِب 
ِ َِوالَِِيَظه ود ىِ ِاْل مَّةِ  ْلتِ ِب الَّذ ىِيظ ْؤم نِِْوَلَََِِْي وتِ ِث ََِّنْصرَان  ِم نَِِْكانَِِإ الَِّب  ِ ِأ ْرس 

سوگند به  اتی که جانم در دست اوست، »یعنی:  1«.النَّارِ َِأْصَحابِ 

نی، ناا و دعوب مرا بشنود و هرکس از این امت، ی ودی باشد یا نصرا

 «.، جزو دوزخاان استرارد که به رسالتم ایران نااوردهدر یالی ب

کسی که براین جواز خروج از آیان محردی  شودوارد ج نم میآیا 

 ؟!  وجود دارد

ایران را بر کسی که ناا و  صااامبر»: گویدیزا اندلسی میابن

 بر یعنی است؛ داده قرار  واج شنود،می را دعوتشان و ایشان یآوازه

 در و شرق، شرال، جنوا، در دناا، کنارَ  و گوشه در که مشرکی هر

به  صااامبر یآوازه و ناا و کندمناطا دورافتاده زندگی می و جزایر

و آگاهی از دعوب  صااامبر شناخت برای که است واج  رسد،او می

حقاا و بررسی و وضعات ایشان و در نتا ه ایران به آن بزرگوار، به ت

 «.بپردازد

 و هانامهبه فرمان هللا متعال،  صااامبر که شده ثابت تواتربه

نن را نزد یکاا و شاهان مناطا مخت،ف و بسااری از قبایل و فرستادگا

 و باسواد از اعم آنان یطوایف عرا و غارعرا فرستاد و هره

 را گذشته یهاشریعت که آیانی فراخواند؛ خود آیان سوی به را سوادبی

 .کرد باطل و منسوخ

                                           
 صحال مس،م.  -1
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ای که گونهگردانی از دینِ اهلل متعال، به]روی ناقض دهم:

 [دکنو نه به آن عمل  فرابگیردنه آن را 
 فرماید:دلیلش، این است که اهلل متعال می

﴿             

 ﴾ :(22)سجده ] 

و ایست ستمکاان  از اسی اع اا دآا  پ وا گااش په   ا ه 

اگ  ان ؟ همانا اا از گهاکااان انتقام شو  و سپس از دن اوی 

 گی آم.ای

ِنَظْفسِ َِوالَّذ ى»فرموده است:  صااامبر که شده  کر یدیثی تراان
َِِيْسَمعِ ِالَِِب َيد هِ ُِم َمَّدِ  ِ َِوالَِِيَظه ود ىِ ِاْل مَّةِ َِهذ هِ ِم نَِِْأَحدِ ِب  ِوَلَََِِْي وتِ ِث ََِّنْصرَان 
ْلتِ ِب الَّذ ىِيظ ْؤم نِْ سوگند به »یعنی:  1«.النَّارِ َِأْصَحابِ ِم نَِِْكانَِِإ الَِّب  ِ ِأ ْرس 

 اتی که جانم در دست اوست، هرکس از این امت، ی ودی باشد یا 

شنود و در یالی برارد که به رسالتم ایران نصرانی، ناا و دعوب مرا ب

 «.نااورده، جزو دوزخاان است
 گردانیروید و معنای مقصو

ض کفرآماز، این است که بنده از اعرا یا گردانیمنظور از روی

. نراید رد یا ترک را آن یعنی کند؛ گردانیفراگاری اصَل این دین، روی

 را آن نه که سانبدین ،باشد گردانروی هللا، دین از دیهر عبارب به

 :فرمایدمی متعال هللا. است کفر این، و کند؛ عرل آن به نه و بااموزد

﴿     ﴾ :[1]احقاف 

                                           
 صحال مس،م.  -1
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 گ  انه .شون ، اویو اام ان از هش اای اع  ا ه ای

 :فرمایدمی چنانهم

﴿            ﴾ِ
 [12عمران:]آل

اگو: از اهلل و پیاا   اطا ت اهی ؛ و اگ  س پیچی اهه ، ا انه  اع 

 اهلل اام ان اا  وست ن اا .

 گرچه است؛ نروده ایران نفی کند،هللا متعال، از کسی که عرل نری

 هللا که گونههران. باشد داشته بولق را دین ادعا، و گفتار در

 :فرمایدمی

﴿           

     ﴾ :[31]نور 

اطا ت نمو آم و گوآه : اع اهلل و پیاا   اآمان دوا آم و و ای

گ  انه . و دنان، گاه پس از اآ  ا  ا گ وهی از دنان اوی ایدن

 اؤا  نیسته .

 :فرمایدو می

﴿            

﴾ :[35-34]لیل 

هش اا  ا م و نهاا  اش ،و اع شما نس ت اع دنشی اع زاانع ای

شو ؛ اسی اع )حق اا ( انکاا ها، واا ش این آ  انسانا اخت

 گ  ان .ا   و اوی 

. هللا متعال نی، غاز از تکذی  و انکار استگرداسرااچی و روی

 :فرمایدمی
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﴿        ﴾ :[12-13]قیامه 

)پیاا   اا( نص آق نمو  و نع نماز گنزاا .؛ الکنع    )انسان اام ( نع

 نکذآب ا   و اوی گ  ان .

ارد نه در برابر د قرار عرل برابرَ  در را سرااچی سانبدین

 اطاعت از گردانیروی معنای به گردانیتصدیا؛ لذا سرااچی و روی

 .است

 ناز عرل در است، یقاقت انکار با یا اعتقاد در که گونهکفر، هران

 کفرَ  هم و دارد وجود گفتاری و اعتقادی کفر هم نتا ه در باشد؛می

ردن و رد ک ترک و سرااچی گردانی،روی با که کفری چنانهم. عر،ی

 که معناست بدین متعال، هللا دین از گردانیبراین، رویبنانرودن است. 

 هایفرمان ترک به نسبت و کند عرل آن به نه و بااموزد را آن نه بنده،

 شرعی، ایکاا از اطسعییا دوری از کارهای یراا و جعل و بی ال ی

 .باشد اروابی

 است، گردانی که از فراگاری دین و عرل به آن، رویمک،ّف یبنده

 شراربه ایران هایشاخه جزو که ناکی کارهای از یکهار ان اا با

از این  ناک، هایویژگی از ایااره از برخورداری خاطربه یا آیدمی

 -یعنی ناقض دهم که مست،زا عدا اقرار بنده به ش ادتان است -اعدهق

ند ناکی به مان ناک هایویژگی از بسااری زیرا باشد؛مستثنا نری

 به ناکی دیهران، آزار و ا یت از خودداری نوازی،انر ه، ماهرسای

 و دادن صدقه ها،راه سرَ  از آزاردهنده اشاای زدودن مادر، و ادر

 جاستاین. است یکسان مس،ران، و کافر ماان آن، امثال و داریامانت

 ،گردانی از دین هللا متعال، زمانی منتفی است و بندهروی بدانام باید که

 یکی که است سسمت در اسسا، نواقض از یکی عنواناز این مسأله به

 چون اعرالی از یکی به یعنی دهد؛ ان اا را اسسا یویژه واجباب از

آن  صااامبر و باشدمی اسسا ارکان جزو که یج و روزه زکاب، نراز،

اگر با ایران و اماد به ااداش  به عبارتیرا آورده است، عرل کند؛ 
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 از گردانی، به بخشی از ارکان اسسا عرل نراید، از خطَر رویال ی

 .باشدمی سالم و بدور شود،می محسوا اسسا نقض که دین

 از یکهار به که شخصی»: گویدمی هللاریره تاراهابن االسسا،شاخ

آورده است، عرل  صمصطفی محرد که ایویژه و خاص واجباب

 1.«آیدنری شرارش ایران ندارد و مس،ران بهااامبر و هللا به کند،نری

 ز دین الهیا گردانیرویانواع 

 وجود دارد: ال ی دین از گردانیبنابراین، دو نوع روی

 سسا است.یکم: باع  خروج بنده از ا

 .کندنری اخراج اسسا، یدوا: بنده را از دایره

 است، بوده عبدالوهاا بن محرد عسمه ینوع اول که مورد اشاره

 ایران اصل از کهاست که بنده، با این این دوا، نوع اما شد؛ باان

 و سرااچی واجباب، ان اا از ولی گوید،می ش ادتان است، برخوردار

 .نرایدمی گردانیروی
 

 آیا کسی بخاطر ندانستن و فرانگرفتن دین معذور است؟

برای کسی که از فراگاری دین و عرل به آن،  نادانی وج الت نکته:

 شراربه عذر سازد، برطرف را ج ،ن تواندمی و است گردانروی

 از ع،م ب تر بود. ج ل گرنه، و آید؛نری

که هران ع،م  ال ی ویی به جوییهرکس، از ره» :گویدالقام میابن

 قاامت روز ناگزیر باشد، گردانروی و فراگاری دیَن اوست، ال ی

 :گفت خواهد

﴿           ﴾ 
 [13]زخرف:
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ق و ی ش نشیهم( اع ان ازهای ااش ایان ا  و نو )ای شیطان هم

 نشی  ا ی او ی!غ ب ماصلع او ؛ چع هم

﴿: فرمایدمی متعال هللا کهبا توجه به این یک سؤال:   

 ﴾،1 سرآیا عذَر کسی که در ضسلت و گرراهی به 

 ؟شودمی اذیرفته اندارد،می یافتههدایت را خود و بردمی

، ضسلتن سب منشأ و هر گرراهی که خار؛ این شخ، و  پاسخ:

، هرچند است آورده صکه ااامبر باشد ع،ری و ویی از گردانیروی

هار عذری ندارد. زیرا کوتاهی، از خوَد د، ته بپنداریافخود را هدایت

 به و است کرده گردانیروی هدایت، گرَ اوست که از ااروی از دعوب

 بر. ناست هاذیرفت او از عذری هار گردانی،کوتاهی و روی اینَ  خاطر

 توانایی ناز خود و رسدبه او نری ال ی اااا و رسالت که کسی خسف

 فرق یکرن که است روشن. ندارد را آن به یابیدست یا رسادن

 گرنشان قرآن، اما باشد؛می اول یدسته یدرباره قرآن، هشدار. کندمی

ال، هار قومی را اان از اتراا ی ت، عذاا متع هللا که است این

 2.«کندنری

 آیا بین شوخی و جدی بودن یا ترس داشتن در این نواقض عذر می باشد؟

جدی و تر  شوخی، »: گویدمی اایان در هللا،سپس مؤلف ریره

 کار در اجباری کهاین مهر است؛ یکسان نواقض، این یهره یدرباره

 .«باشد

تر، در ناقض ششم، اارامون شوخی سخن گفتام و دریافتام که اان

کاا هر یک از نواقض اسسا، هر چند از روی شوخی باشد، کفر ارت

                                           
 .«اندیافتههدایت کنندمی گران و»: یعنی ؛23 یآیه راف،اع یسوره  -1

 .42ص ،1ج القام،ابن ،ةمفتاح دار السعاد  -2



 122                     اقض اسالم مباحثی پیرامون نو
 

 فرموده یکم کنندگان،مسخره کفرَ  به متعال هللا که گونهاست؛ هران

 :است

﴿           

         ﴾ 
 [11-12]توبه:

گوآه : اا مقط شوخی و اازی و اگ  دنان اا اازخواست اهی، ای

-ا  آم. اگو: دآا اهلل، و دآا  و پیاا  ش اا اع اسخ ه ایای

ااستی پس از اآمانتان، اف  گی آ ؟  ذا و ااانع نیاواآ ؛ اع

 اآ .وازآ ه

 جدیین، یکَم شوخی است؛ لذا ناگفته ااداست که هرکس، بها

به مرات  کفر و جرمن باشتر  شود، اسسا نواقض از یک هر مرتک 

: گویدمی ن امابن. ندارد وجود بارهو هار اختسفی در این خواهد بود

 کافر ع،را، یهره دیدگاه از بهوید، ُکفر جدی،به یا شوخیبه هرکس»

 1.«ندارد اعتبار اعتقادش، و است

 کهکسی که از روی تر ، کفر بهوید، معذور ناست، مهر این

رند و از بهذا گردنن روی شرشاری مثال عنوان به یعنی باشد؛ م بور

دشناا دهد یا برای بتی  صمثس  به ااامبر -او بخواهند که کفر بهوید 

که ق،بن به ایران، آراا و مطرئن باشد، عذرش در صورتی  -س ده کند

 :فرمایدمی هللا که گونهاذیرفته است. هران

﴿            

           

 ﴾ :[121]نحل 
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گ   ( ه  اس پس از اآمان دوا ن اام  شو ، )گ متاا  ذاب ای

اع اع اف  اج وا شو  و قل ش اع اآمان، داام و اطمئ  جز دن

ی خوآش اا ا ای پذآ ش اف  ااش ؛ ولی اسانی اع سیهع

ان ، خشم و غضب اهلل ا  دنان است و  ذاب ازاگی  ا گشو ه

 پیش  اان .

کس، کفر بهوید یا هر م روع، در» :گویدمی تاراهشاخ االسسا ابن

عرَل کفرآمازی ان اا دهد، کافر است؛ گرچه خود قصَد کفر نداشته 

 .«آوردمی روی کفر، به یا کندتر کسی، آهننَ کفر میباشد. زیرا کم

 و هللا که شودکفر، یکری شرعی است و به کسی کافر گفته می

و  ناست کسهار اّ ی تکفار، لذا باشند؛ کرده یکم او کفر به ااامبرش

 .باشدمی هللا ییقّی است که ویژه
 حکم کسی که جاهل باشد و آگاهی به این نواقض نداشته باشد چیست؟

 و هاج ل و ناآگاهی نسبت به دیَن هللا، اایه و اساَ  تراا مصابت

 است ع،ریبی و ج ل کوچک، و بزرگ گناهان یهره منشأ هاست؛بدی

 لذا. کشاندکه دناا به سوی بدی و تباهی میبندگان است  گناهان این و

 هایویژگی و ها. تراا بدیاست ج ل ها،بدی یهره منشأ و اایه

 ستوده، و ناک هایویژگی یهره و است ج ل ینتا ه نکوهاده،

 بدترین و عقل نعرت، ب ترین»: اندگفته که گونههران. ع،م یثرره

 .«است ج ل مصابت،

 این گاه و متفاوتند هم با جاهسن، و دارد گوناگونی هایج ل، رده

 طورالبته این است. ن زمان و آسرانماا یفاص،ه یاندازهبه ها،تفاوب

 .باشد معذور جاه،ی، هر که ناست

ترین مسایل اعتقادی، عذر ج ل و ناآگاهی از اصول دین و اساسی

 یناست؛ تویاد و یهانه دانستن هللا در عبادب و کنار ن ادن هره

 از باشد؛می اسسا دین فحوای و ش ادتان، کنهَ  و هدف باطل، معبودان

عت به مسایل عقاتی و دانستن اصول دین، تأکاد فراوانی شری رواین

و ایکاا  کرده است. اصل بر این است که ج ل در رابطه با اصول دین
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 زیرا شود؛ثابت و نرایاَن آن، اعتبار ندارد و عذر، محسوا نری

 شد،می اذیرفته جاهل عذر اگر: است گفته شافعی اماا هک گونههران

 بود. ب تر دانن، و ع،م از ج ل

 کنندلذا ج َل مشرکانی که کنار قبور، و بر سَر مزارها قربانی می

 مردگان، از یا جویندمی مدد هاآن از و خوانندمی فریادبه را هامرده و

 هایآموزه بر ابن و ناست عذر کنند،می شفاعت و آمرزش درخواست

 :فرمایدمی متعال هللا. آیدمی شراربه اکبر شرک اسسا، دین

﴿             

      ﴾ :[112-112]انعام 

مانا نماز و ق اانی و زن گی و ا گم، از دنِ اهلل، پ وا گاا اگو: ه

ام و ا ، جاانیان است. ش آکی ن اا ؛ و اع نوحی  اا  ش ه

 نخستی  اسلمانِ )ااتم( هستم.

 :فرمایدو می

﴿                         

              ﴾ :[111]مؤمنون 

و ه اس، اع و   آگ ی اا اهلل اخوان ، هیچ  لیل و ا هانی ن اا  

گمان و جز اآ  نیست اع حسااش نز  پ وا گاا اوست. ای

 شون .اام ان استگاا نمی

 ناز آن نکوهن و اسسا گرفتن ریشخندناسزاگویی به دین یا به

 آن بر یا گویدج َل کسی که به اسسا، ناسزا می یعنی است؛ گونههران

 چنان و ناست اذیرفته گارد،می ریشخندند و آن را بهکمی گاریخرده

 در یا است مس،ران، مهر کسی که تازهباشدنری معذور شخصی

. است داشته سکونت کفار، ماان در یا ع،ری مراکز از دور ایمنطقه

 عدمی یا ج ل یدرباره است، بوده س،رانانم ماان در که کسی عذرَ 
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 و بازیجنسرامی چون زنا، همی کارهای و اسسا ارکان از آگاهی

 .باشدنری قبول قابل ناست، اوشاده کسی بر یرمتشان که خواریشراا

 هایمس،راَن ناآگاه یا کسی که دور از سرزمانالبته عذَر تازه

 روی از و کندمی ندگیز ع،ری مراکز و مناطا از دور یا اسسمی

گفته یا  ترک را زکاب و نراز مانند واجباب، از برخی ناآگاهی،

 و باشدمی اذیرفته است، شده خواریمرتک  عرل یرامی چون شراا

 .اندکرده  کر را مسأله این فراوانی موارد در هللا، ریر م ائره

 جهل بر دو نوع است:»: گویداماا قرافی می

کسی ن گرفته و از آسا اشکه شریعت درباره: ج ،ی است نوع اول

 که است این اش،ضابطهدرگذشته است.  باشد،که دچار این ج ل می

 بخشاده باشد، دشوار یا غارمرکن عادی، یالتَ  در آن از ارهاز هرچه

 .شودمی

کسی را  و گرفته جّدی اش: ج ،ی است که شریعت دربارهنوع دوم

ارهاز  که است مواردی جزو زیرا. بخشدکه دچار این ج ل است، نری

که دچار چنان ج ،ی  کسی رواین از و باشدمیاز آن مرکن و آسان 

 فقه اصول دین، اصول یاین نوع ج ل، درباره .شوداست، بخشاده نری

 یفروع آن، موّجه و قابل قبول ناست. زیرا شارع، درباره از ایااره و

 اگر که ایگونهبه است؛ هگرفت جّدی خا،ی اعتقاداب، و باورها یهره

 از صفتی یع،م درباره کس  برای را خود تسش و سعی یهره انسان،

 این با و گارد کاربه یا سایر مسایل مربوط به اصول دین ال ی صفاب

 داشته اعتقادی اصول در نادرست باوری و نشود برطرف ج ،ن یال،

 خواهد دوزخ نآت در هراشه و است کافر مش ور، دیدگاه بر بنا باشد،

 1.«ماند

یسل و یراا را  صهللارسول و متعال هللا»: گویدمی رج ابن

 هاآن یکم و ترندروشن مسایل، از برخی البته اند؛کرده باان روشنیبه
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آیند می شرارترین مسایل دین بهاساسی جزو و باشدو مش ور می واضل

اسسمی،  مان؛ در سرزندارد وجود هاآن یو شک و تردیدی درباره

ته اذیرف که ناست موّج ی عذر مسای،ی، چنان یکس دربارههار ج لَ 

 از ایواضل و روشن ناستند و ااره اندازهبدینشود. برخی از مسایل، 

هستند  شدهشناخته اسسمی، ع،وا کارشناسان و ع،را برای فقط مسایل،

 نظر فاقات ها،و در ماان ع،را، اارامون یسل بودن یا یراا بودن آن

 مسای،ی این، بر عسوه. است اوشاده مردا، عروا بر ولی دارد، وجود

 جواز عدا یا جواز یهم وجود دارد که محل اختسف ع،راست و درباره

 1.«خوردمی چشم به ع،را ماان در متفاوتی هایدیدگاه ها،آن

 با رابطه در کسی اگر»: گویدتاراه ضرن نکوهَن اهل کسا میابن

 و لغزش دچار که است خطاکاری فقط کند، اشتباه اوشاده و مب م مسایلَ 

و دلا،ی بر کفَر چنان فردی وجود ندارد؛ ولی در  است شده اشتباه

چون تویاد در عبادب هللا یکتا و ن ی  رابطه با مسایل کامس  آشکاری

از عبادب غارهللا اعم از فرشتهان، ااامبران، ماه و خورشاد، ستارگان، 

 که دانندمی -خاص و عاا - مس،رانان یهره که مسای،ی یهرد و هابت

ارزترین شعایر دینی است و یتی ی ودیان و ب از و اسسا جزو

با چنان مسای،ی برانهاخته شده  صمحرد که دارند خبر ناز هانصرانی

و مخالفاَن چنان قضایایی را تکفار کرده است، هار عذری اذیرفته 

 و ی ود با دشرنی گانه،انج نرازهای یهدربار صدستور ااامبرناست؛ 

 بودن یراا چنانارستان و مشرکان، و همستاره م وساان، نصارا،

امثال آن، جزو  و خواریشراا قرار، ربا، زنا، چون زشتی کارهای

 اهل از بسااری ولی باشد،کس اوشاده نریمسای،ی است که بر هار

 کافر و مرتد رواین زا و اندلغزیده مسای،ی چنان یدرباره کسا،

 2.«باشندمی

 حکم کفر شخص معین 
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تن این عبارب به گف»: گویدشاخ س،اران بن سحران ن دی می

 بودن کافر به توانفسن سخن کفر است و نری"صورب مط،ا که 

زیرا این عبارب، فقط بر ، ج ل شدیدی است؛ "اش یکم کردگوینده

 یمسأله معان، شخ، یک تکفار و گرددشخَ، معان منطبا می

 است، کفر آن گفتن که بهوید سخنی کسی اگر یعنی. است مش وری

برای تکفار شخ،َ  البتهکافر است؛  :شودگفته می اشگوینده یدرباره

و این در رابطه با مسای،ی چون تقدیر معان، باید بر او اتراا ی ت شود 

 ادهو رجاء  اماد( است که دلا،شان بر برخی از مردا مب م یا اوش

 و هو  هوا اهل سوی از اشی انحرافی دربارهیهادیدگاه و باشدمی

 به هایشان،ای از سخنان و دیدگاهای که اارهگونهمطرح شده است؛ به

یاوی مسایل کفرآمازی  سنت، و کتاا متواترَ  دالیل از برخی ردّ  سب 

ای از نصوص  متون ثابت دینی( رد است. گفتن سخنی که در آن ااره

 گردد؛نری یکم کفر به اش،گوینده یدرباره ولی است؛ کفر شود،می

اطسعی گوینده بیج ل یا تکفار، مانند  موان  از یکی دارد ایترال زیرا

 - تاراهابن االسساشاخ که گونه، وجود داشته باشد و هرانن،از اصَل 

 اس شرعی ایکاا است، گفته هایندر بسااری از کتاا -رویه هللاقّد 

وی، گفته است: در رابطه با . گرددمی الزا ی ت، اتراا و ابسغ از

 که ایمنحرفانه کردروی ولی شود؛کس تکفار نریمسایل مب م، هار

 تکفارشان از مان  دارند، دین اساسیَ  یا آشکار مسایل یدرباره هابرخی

از باان این مسأله، ناا تعدادی از کسانی را که تاراه اس ابن. ناست

 «.است کرده  کر کافر عنوان به اند،رفته انحرفبه

 مسایل، یهره یهدربار مط،ا طوردر نتا ه کسانی که ج ل را به

دالیل  خسفَ  بر اند،نداسته عذر یا انددانسته عذر یکسان، صورتی به

روشن کتاا و سنت و دیدگاه ائره یرکت کرده و آهننَ نادرستی 

عر،ی ان اا  یا عذَر دیهری دارد و  لج به عذر که کسی لذا. اندداشته

در  مهر شودنری تکفار لزوما   است، کفر آن ارتکاا که دهدمی

صورتی که شرایط تکفار یک شخ، معاّن در او یافت شود و هار 

 :فرمایدهللا متعال می مانعی برای تکفار او وجود نداشته باشد.
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﴿      ﴾ :[12]اسراء 

 اهیم.اس اا  ذاب نمیو نا پیاا  ی نف ستیم، هیچ

تکفاَر یک شخَ، معان، شرایط و موانعی دارد : »گویدتاراه میابن

و تکفار مط،ا، لزوما به معنای تکفار یک شخ، معان ناست، مهر 

عی برای نما هاردر صورتی که شرایط تکفار در شخ،، یافت شود و 

ته باشد. اماا ایرد و عروا فق ایی که این مسایل و تکفار وجود نداش

 طوربه را کسی ترند، کماکرده  کر ک،ی طورعوامل تکفار را به

 1.«کندمی تقویت را مذکور یمسأله این، و اندنروده تکفار مشخ،

 یا معان شخ، یک بودن کافر به یکم»: است گفته چنانهم تاراهابن

 ثبوب به این، و باشد روشنی و معان دلال بر بنا باید او، بودن دوزخی

 2.«دارد بستهی آن، موان  نبودن و تکفار شرایط

یک شخ، معاّن،  تکفار یمسأله»: گویدمی عبدالوهاا ابن

ی مش وری است؛ یعنی اگر کسی سخنی بهوید که گفتن آن کفر مسأله

 تهالب است؛ کافر: شودمی گفته اشگوینده یدرباره ک،ی طوراست، به

 3.«شود ی ت اتراا او بر باید معان، شخ،َ  تکفار برای

ا اختسف زمان، مکان و اشخاص، ب ی ت اتراا»: گویدمی القامابن

بر کفار در هر زمان و در هر  ال ی ی ت اتراا یمتفاوب است؛ نحوه

 ناز افراد یدرباره که گونههران است؛ بوده متفاوب ایمنطقه و نایاه

 و عقل به این و. هاآن شخصات با متناس  یعنی باشد؛می متفاوب

، دیوانه یا کسی که خردسال مانند دارد، بستهی هاآن تشخا، قدرب

 4.«ندارد وجود ترجره برای هم مترجری و ف ردزبان گوینده را نری

                                           
 .437، ص13الفتاوی، ابن تاراه، ج  -1

 .453، ص13الفتاوی، ابن تاراه، ج  -2

 (.3/344  عبدالوهااابن ،ةالدررالسنا  -3

 .414ص القام،طریا ال  رتان، ابن  -4
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 اگر گه برسد او به صورتیکسی که ی ت قرآن یا سنت، به

 اذیرفته ج ،ن نراید،نری توجه آن به ولی کند،می درکن باشد، خواسته

 درناافته را سنت یا قرآن ی ت که اوست خود از کوتاهی و ناست

 هللا. است کرده گردانیاست؛ در یقاقت، از ف م قرآن وسنت، روی

 :فرمایدمی متعال

﴿     ﴾ :[1]احقاف 

 گ  انه .ون ، اویشو اام ان از هش اای اع  ا ه ای

 در ارتکاب این نواقض تأویل و توجیه داشته باشد چیست؟حکم کسی که 

اصل بر این است که تأویَل کسی که یکی از نواقض اسسا را  نکته:

 و شرک تأویل بدون کسهار زیرا ناست؛ قبول قابل شود،مرتک  می

 شودرا و سایر نواقض اسسا را مرتک  نری صو ااامبر هللا به ظ،م

 و اوست ق،بی یو هرکس، تأویل خودش را دارد که برخاسته از شب ه

 گونههران. ارستانبت یتی کند؛می مطرح هم ادعاهایی باورش، برای

را چنان یکایت فرموده که به  ال ی آورسخن کافران به اااا هللا که

 فتند:گمی صااامبرخدا

﴿     ﴾ :[52]نساء 

 قص ی جز نیکی و اآجا  سازش ن اشتیم.

 :فرمایدهللا متعال، می

﴿              
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   ﴾  :[51-56]نساء 

چع ا  نو و پیش ا ن  اع دنایهی اسانی اا اع گمان ایاگ  نمی

خواهه  طاغو  اا  اوا ان  و ایاز نو نازل ش ه، اآمان دوا ه

ان  اع طاغو  اام  شون ؟ اع  ستوا آامتعق اا  هه ، حال دن

خواه  دنان اا اع گم اهی  وا و  اازی  چاا نماآ  و شیطان ای

چع اهلل نازل ا  ه است و اع گفتع شو : اع دن ههگاای اع اع دنان

سوی پیاا   اوی دواآ ، اهامقان اا خواهی  آ  اع از نو اوی 

گ  انه . پس چگونع است اع چون اع س ب ا  ااشان ای

دآه  و اع اهلل سوگه  آا  اس ، نز   ایاصی تی اع دنان ای

 از اآم. اهللاهه  اع قص ی جز نیکی و اآجا  سازش ن اشتعای

گذا ، دگاه است؛ پس از دنان اوی هاآشان ایدنچع  ا  ل

اگ  ان و دنان اا په  ا ه و اع دنان سخ  اساآی اگو اع  ا 

 ها اث  نماآ .دن

 پایان


